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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k 55. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je: 

1. zmena oprávnenosti výdavkov a s tým súvisiaca aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo 

orientované projekty OP KŽP z verzie 2.2 na verziu 2.3; 

2. posun termínu uzavretia hodnotiacich kôl výzvy o 15 kalendárnych dní. Interval medzi uzávierkami jednotlivých 

kôl ostáva nezmenený. 

Zmena oprávnenosti výdavkov predstavuje doplnenie výdavkov na prípravu ŽoNFP prostredníctvom externých služieb. 
Dôvodom tejto zmeny je odborná a administratívna náročnosť prípravy ŽoNFP, ktorá nemusí byť realizovateľná 
vlastnými kapacitami žiadateľa. Z dôvodu tejto zmeny sa primerane upravuje aj Príručka k oprávnenosti výdavkov pre 
dopytovo orientované projekty OP KŽP, ktorá sa aktualizuje na verziu č. 2.3. 

K posunu termínu závierky hodnotiacich kôl dochádza z dôvodu zabezpečenia primeraného časového obdobia na 
prípravu žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre potenciálnych žiadateľov a to v nadväznosti na 
potrebu správneho nastavenia podmienok získania príspevku a výberu oprávnených užívateľov. 

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 spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok 
poskytnutia príspevku. Zmena nie je v rozpore s princípmi transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého 
zaobchádzania. 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 
- Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

- príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa 

- príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP 

Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 26. novembra 2019. 

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto usmernenia, 
ako aj všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu zverejnenia tohto usmernenia rozhodnuté, t.j. nebolo vydané 
rozhodnutie o schválení alebo neschválení ŽoNFP alebo rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti. 

V prípade ŽoNFP predložených pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia, RO umožní žiadateľom úpravu 
predložených ŽoNFP v súlade s týmto usmernením. RO písomne informuje dotknutých žiadateľov podľa 
predchádzajúcej vety o možnosti a potrebnom rozsahu doplnenia ŽoNFP, za účelom jej zosúladenia so zmenami 
vykonanými týmto usmernením. Lehota na zmenu alebo doplnenie ŽoNFP je 10 pracovných dní od doručenia písomnej 
informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi. 


