Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia
vydáva

USMERNENIE č. 1
k
29. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku
Zameranie

Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich
služieb mimo chránených území a zelená infraštruktúra

Kód výzvy

OPKZP-PO1-SC131-2017-29

Prioritná os
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Špecifický cieľ

1.3.1

Dátum vydania usmernenia č. 1: 15. 05. 2018
Dátum účinnosti usmernenia č. 1: 15. 05. 2018

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 1 k 29. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „usmernenie“) je najmä:
1. spresnenie inštrukcií pre potenciálnych žiadateľov v súvislosti s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP
v nadväznosti na otázky predkladané potenciálnymi žiadateľmi;
2. aktualizácia výzvy na základe zmien vykonaných v Systéme riadenia európskych a štrukturálnych
fondov na programové obdobie 2014 – 2020, t.j. najmä úprava spôsobu preukazovania vybraných
podmienok poskytnutia príspevku (ide najmä o presun čestných vyhlásení žiadateľa z osobitnej prílohy
ŽoNFP priamo do formulára ŽoNFP a rozšírenie využívania centrálneho overovania vybraných
podmienok poskytnutia príspevku);
3. aktualizácia formulára ŽoNFP v súlade s novým vzorom CKO č. 15;
4. zapracovanie časového okamihu overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 12 Podmienka, že
žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu;
5. aktualizácia informácie pre žiadateľov (príloha č. 5 výzvy) v súlade so vzorom vydaným Úradom vlády
Slovenskej republiky;
6. previazanie výzvy na najnovšiu verziu formulára pre výpočet ukazovateľov hodnotenia finančnej situácie
žiadateľa (verzia 2.0);
7. úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy a
8. zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a úprava indikatívnych
alokácií vybraných podaktivít (zvýšenie alokácie na Spracovanie dokumentov územného systému
ekologickej stability na regionálnej a miestnej úrovni o 10 mil. EUR a zníženie alokácie na Zachovanie
a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území o 0,4 mil. EUR.
Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) mení
výzvu v súlade s § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o príspevku z EŠIF“) spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia
príspevku.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU
Týmto usmernením sa mení:
1. výzva;
2. príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane vybraných formulárov príloh ŽoNFP;
3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa;
4. príloha č. 5 výzvy – Informácia pre žiadateľov.

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
1. Zmeny výzvy:
1.1. Zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a pre jednotlivé
podaktivity
Usmernením sa upravuje indikatívna výška finančných prostriedkov pre podaktivitu „Zachovanie a obnova
biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území“ z pôvodných 7 mil. EUR na 6,6 mil. EUR
a pre podaktivitu „Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability na regionálnej
a miestnej úrovni“ z pôvodných 3,5 mil. EUR na 13,5 mil. EUR, čím sa celková indikatívna výška
finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zvyšuje z pôvodných 13 mil. EUR na 22,6 mil. EUR.
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Uvedená zmena sa vykonáva z dôvodu umožniť rozšírenie východiskovej bázy potrebnej pre realizáciu
ochrany biodiverzity a rozmanitosti podmienok ekosystémov na miestnej úrovni prostredníctvom
vypracovania súboru dokumentácií miestneho územného systému ekologickej stability (MÚSES).
Dokumentácia MÚSES je, vzhľadom na nedostatočnú plánovaciu sieť v oblasti systémov ekologickej
stability na miestnej úrovni, jedným z nástrojov na zabezpečenie požiadaviek v oblasti ochrany prírody
a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Predmetná zmena sa vykonáva
aj s prihliadnutím na doposiaľ nízky záujem potenciálnych žiadateľov o podporu v rámci podaktivity
„Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území“.
Zároveň však v prípade, ak by v budúcnosti na základe zvýšeného záujmu potenciálnych žiadateľov
a za účelom zabezpečenia splnenia ukazovateľov OP KŽP v oblasti ochrany prírody a biodiverzity
vznikla potreba zvýšenia finančných zdrojov na podporu aktivít zameraných na zachovanie a obnovu
biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území, budú tieto zdroje zabezpečené ich presunom
z prioritnej osi 2, a to z alokácie na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na
vodný tok.
1.2. Formálne a spresňujúce úpravy
Usmernením dochádza k formálnym úpravám názvov vybraných podmienok poskytnutia príspevku,
spresňuje sa podmienka vzťahujúca sa k povinnosti mať vyhlásené verejné obstarávanie, dopĺňa sa
možnosť vydania rozhodnutia o schválení s podmienkou vo výroku rozhodnutia v nadväznosti na
spresnenie termínu overovania podmienky byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
upravuje sa názov prílohy č. 5 výzvy. Cieľom formálnych spresňujúcich úprav je snaha o maximalizáciu
zrozumiteľnosti podmienok poskytnutia príspevku definovaných vo výzve.
2. Zmena prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane (preddefinovaných) formulárov povinných príloh
ŽoNFP:
2.1. Aktualizácia Formulára ŽoNFP v súlade s aktuálnym vzorom CKO č. 15 Žiadosť o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku
Usmernením sa aktualizuje vzor formulára ŽoNFP v súlade s aktuálne platným vzorom CKO č. 15.
2.2. Zmeny v časti „Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP“
V nadväznosti na zmenu preukazovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku došlo k úprave
príloh ŽoNFP, ktorými sa preukazujú vybrané podmienky poskytnutia príspevku. Cieľom uvedenej
úpravy je zníženie celkového počtu predkladaných príloha a tým aj administratívnej záťaže žiadateľa pri
vypracovaní a predkladaní ŽoNFP.
2.3. Rozšírenie časti 15 formulára ŽoNFP a vypustenie pôvodných príloh č. 1 a č. 2 ŽoNFP
V nadväznosti na predchádzajúci bod došlo k rozšíreniu rozsahu bodov tvoriacich čestné vyhlásenie
žiadateľa, čím dochádza k vypusteniu dvoch príloh ŽoNFP (Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa
a Súhrnné čestné vyhlásenie partnera žiadateľa).
2.4. Doplnenie vyhlásenia na preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 9
V prípade, žiadateľa a/alebo partnera, ktorým je obec alebo VÚC a ktorý má uznesenie na preukázanie
splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 9 - Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja
a príslušnú územnoplánovaciu dokumentácie v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 a § 8 ods. 6 / § 8a
ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja verejne dostupné na svojom webovom sídle, žiadateľ
predkladá osobitné vyhlásenie (v rámci prílohy č. 4 ŽoNFP), do ktorého uvádza subjekty, ktorých sa
táto podmienka týka a príslušné webové adresy, na ktorých sú predmetné uznesenia verejne dostupné.
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2.5. Vypustenie osobitnej prílohy (výpisu z registra trestov právnickej osoby) na preukázanie
splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 11
RO overuje splnenie podmienky poskytnutia príspevku č. 11 priamo, prostredníctvom informácií
dostupných na webovom sídle Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, čím pre žiadateľa odpadá
povinnosť predkladania ďalšej prílohy ŽoNFP.
V nadväznosti na vypustenie pôvodných formulárov príloh č. 1, 2 a 8 ŽoNFP boli prečíslované zostávajúce
preddefinované formuláre príloh ŽoNFP.
3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa:
3.1. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav textu výzvy v súvislosti s predkladaním ŽoNFP
prostredníctvom e-schránky
V celom dokumente Príručky pre žiadateľa boli (podobne ako v prípade dokumentu výzvy) uskutočnené
formálne a upresňujúce úpravy textu v súvislosti s vypracovaním a predkladaním ŽoNFP v nadväznosti
na úpravy opísané v bode 1.2 tohto usmernenia, a to najmä:
-

spresnenie inštrukcie v súvislosti s predkladaním ŽoNFP prostredníctvom e-schránky;

-

doplnenie informácie o zasielaní informácie pre žiadateľa o prijatí ŽoNFP v prípade jej
predloženia poštou alebo kuriérskou službou;

-

spresnenie podmienok predloženia ŽoNFP podľa § 19 zákona o príspevku z EŠIF;

-

rozšírenie možnosti využitia integračnej funkcie ITMS 2014+ aj na podmienku poskytnutia č. 1 –
Právna forma žiadateľa / partnera;

-

formálna úprava názvov podmienok poskytnutia príspevku č. 2 a č. 11;

-

zmena spôsobu overovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 11 z predkladania
výpisu z registra trestov právnickej osoby na overovanie prostredníctvom verejne dostupných
údajov;

-

doplnenie odkazov na tabuľku č. 15 formulára ŽoNFP (ako zdroju overenia) pri podmienkach
poskytnutia príspevku, ktoré sú overované priamo, bez súčinnosti žiadateľa, resp. v prípadoch,
kedy osobitné vyhlásenie žiadateľa, resp. partnera v rámci samostatnej prílohy je nahradené
vyhlásením žiadateľa v rámci formulára ŽoNFP (ako subjektu zodpovedného za implementáciu
projektu a splnenie podmienok poskytnutia príspevku), a teda sa pôvodné prílohy č. 1 a 2 ŽoNFP
vypúšťajú;

-

rozšírenie povinnosti predkladať výpis z registra trestov za štatutárny orgán žiadateľa bez ohľadu
na jeho právnu formu;

-

doplnenie informácie o overovaní podmienky, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov
verejného sektora po vydaní rozhodnutia o schválení ŽoNFP, avšak pred zaslaním návrhu
zmluvy o poskytnutí NFP žiadateľovi;

-

spresnenie opisu podmienky poskytnutia príspevku týkajúcej sa verejného obstarávania,
konkrétne výnimky z tejto podmienky pre zákazky, ktorých začiatok realizácie, teda plnenia je
plánovaný neskôr ako 12 mesiacov o predložení ŽoNFP;

-

aktualizácia odkazu na nový formulár pre výpočet ukazovateľov hodnotenia situácie žiadateľa;

-

doplnenie informácie o možnosti vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP s podmienkou vo
výroku rozhodnutia v prípade overovania podmienky byť zapísaný v registri partnerov verejného
sektora;

-

ďalšie formálne a štylistické úpravy v celom dokumente Príručky pre žiadateľa.
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4. Aktualizácia prílohy č. 5 výzvy – Informácia pre žiadateľov
V nadväznosti na aktualizáciu formulára informácií pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok Úradom
vlády Slovenskej republiky bola príloha č. 5 výzvy nahradená novou.
5. Celá dokumentácia výzvy
V celej dokumentácii výzvy bola vykonaná úprava zrejmých nesprávností, ako aj formálne a upresňujúce
úpravy v nadväznosti na precizovanie výzvy a úpravy uvedené vyššie.
Toto usmernenie nepredstavuje úplný zoznam všetkých zrealizovaných úprav. Komplexný zoznam úprav
zrealizovaných týmto usmernením sa nachádza v dokumentácii výzvy zverejnenej spolu s týmto
usmernením, a to aj vo forme sledovania zmien (s výnimkou prílohy č. 5 výzvy).
ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 15. mája 2018.
Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto
usmernenia.

5

