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

USMERNENIE č. 1
k
10. VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Zameranie

Triedený zber komunálnych odpadov a mechanickobiologická úprava komunálnych odpadov

Kód výzvy

OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Prioritná os

1

Špecifický cieľ

1.1.1

Dátum vydania usmernenia 06.10.2016
Dátum účinnosti usmernenia 06.10.2016

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 1 k 10. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 (ďalej len „usmernenie č. 1“) je zmena formálnej náležitosti 10. výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10
(ďalej aj „výzva“) - indikatívnej výšky finančných prostriedkov v rozdelení pre jednotlivé typy oprávnených aktivít –
presun indikatívnej výšky finančných prostriedkov v objeme 11 400 000 EUR z aktivity „Mechanicko-biologická
úprava zmesových odpadov“ na aktivitu „Triedený zber komunálnych odpadov“.
Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) je v súlade s § 17
ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o príspevku z EŠIF“) oprávnený kedykoľvek
v priebehu trvania výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, keďže táto
predstavuje formálnu náležitosť výzvy v zmysle § 17 ods. 2 písm. f) zákona o príspevku z EŠIF.
Usmernením nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku.
ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
Usmernením sa v texte výzvy na str. 2 v tabuľke s názvom - Indikatívna výška finančných prostriedkov
vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) pôvodná indikatívna výška finančných prostriedkov na aktivitu Triedený zber
komunálnych odpadov v objeme 40 000 000 EUR nahrádza novou, v objeme 51 400 000 EUR a zároveň sa
pôvodná indikatívna výška finančných prostriedkov na aktivitu Mechanicko-biologická úprava zmesových
komunálnych odpadov v objeme 15 000 000 EUR nahrádza novou, v objeme 3 600 000 EUR.
Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zostáva nezmenená.
Zdôvodnenie zmeny: RO pre OP KŽP rozhodol o navýšení indikatívnej výšky finančných prostriedkov
vyčlenených na výzvu najmä z nasledovných dôvodov:
-

maximalizácia využitia potenciálneho príspevku predložených žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku k príslušným merateľným ukazovateľom operačného programu naviazaných na výkonnostný rámec
prioritnej osi 1, ako aj k plnenie príslušných ročných záväzkov vyplývajúcich z finančného plánu operačného
programu,

-

optimalizácia využitia disponibilnej alokácie výzvy vzhľadom na nízky záujem žiadateľov o získanie príspevku
na aktivitu Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov a naopak vysoký záujem
o príspevok (prevyšujúci disponibilnú alokáciu) na aktivitu Triedený zber komunálnych odpadov.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU
Týmto usmernením sa mení výlučne text výzvy. Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy
zostávajú bezo zmeny.
Úplné znenie textu výzvy v znení usmernenia č. 1 (vrátanie znenia so sledovaním zmien) je zverejnené na
webovom sídle www.op-kzp.sk.
ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia.
Zmeny vykonané týmto usmernením sú výlučne zmenou formálnej náležitosti výzvy. Zmena výzvy nemá žiadny
vplyv na potrebu úpravy žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy.

