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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 1 k 17. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „usmernenie“) je úprava výzvy vo vzťahu k:
1. zapracovanie skutočností súvisiacich s elektronickou komunikáciou vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013
Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente) a spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku
bez súčinnosti žiadateľa, na základe ITMS2014+, resp. z verejne dostupných registrov,
2. vyšpecifikovaniu podmienky poskytnutia príspevku, že výdavky projektu sú oprávnené,
3. úprave textu v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku Oprávnenosť z hľadiska preukázania
súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie,
4. úprave textu v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska preukázania súladu
s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000,
5. ďalším formálnym a upresňujúcim úpravám v nadväznosti na vyššie uvedené úpravy.
Týmto usmernením Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“)
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 mení výzvu 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,
3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, vrátane príloh:
a) záväzné formuláre
b) test úplnosti
c) práca s výzvou
4. príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov,

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
1. Zmena výzvy
- úprava textu výzvy

-

vydaním Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (ďalej len „Príručka
k oprávnenosti výdavkov“), verzia 1.8, dňa 30.06.2017, došlo aj k takým zmenám v porovnaní s verziou
1.7, ktoré majú vplyv na definovanie oprávnenosti a stanovenie výšky niektorých typov oprávnených
výdavkov. Zmenou výzvy dôjde k jej zosúladeniu s podmienkami definovanými v Príručke k oprávnenosti
výdavkov, verzia 1.8,

-

vydaním Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 3.1, platnej od 1. 6. 2017 bola vykonaná oprava
zrejmej nesprávnosti, ktorá spočíva v technickej úprave vzorca v prílohe č. 1 Inštrukcie pri určovaní
podniku v ťažkostiach (MS Excel) pre žiadateľov právnej formy a spôsobu vedenia
účtovníctva príspevková organizácia a rozpočtová organizácia – účtujúca v podvojnom účtovníctve,

-

aktualizácia číselného označenia verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov, vzhľadom na zmenu
aplikovateľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov na verziu 1.8 a úprava hypertextových prepojení
na tento dokument a jeho prílohy,

-

aktualizácia číselného označenia verzie Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach na verziu 3.1.

2. Zmena prílohy č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP

-

úprava v časti Kontaktné údaje a adresa na doručovanie písomností, ktorou dochádza k spresneniu
doručovania písomností a definovania kontaktných osôb,

-

v tabuľke 14 Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP sa vypúšťajú prílohy, ktoré žiadateľ nebude povinný
predkladať z dôvodu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku prostredníctvom
ITMS2014+, resp. verejne dostupných registrov. Zároveň sa, v súlade s úpravami Príručky pre žiadateľa,
menia čísla predkladaných príloh.

3. Zmena prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa

-

úprava textu súvisiaca s elektronickou komunikáciou vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente) a spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku bez
súčinnosti žiadateľa, na základe ITMS2014+, resp. z verejne dostupných registrov. Zmenou spôsobu
overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku bez súčinnosti žiadateľa dochádza zároveň
k vypusteniu povinne predkladaných príloh ŽoNFP, ktorými boli tieto podmienky poskytnutia príspevku
overované, vrátane ich podrobnej špecifikácie a zmene číslovania ostatných povinných príloh ŽoNFP,

-

aktualizácia číselného označenia verzie Príručky pre prijímateľa Operačného programu Kvalita životného
prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os 1, Prioritná os 2, Prioritná os 3 (špecifický cieľ 3.1.2) na verziu
3.2 a doplnenie hypertextového prepojenia na tento dokument,

-

podrobnejšia špecifikácia podmienky poskytnutia príspevku č. 12 Podmienka, že žiadateľ je zapísaný
v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ktorou dochádza k vyšpecifikovaniu
ďalších subjektov, ktoré v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora nemajú povinnosť
byť zapísané v registri partnerov verejného sektora,

-

aktualizácia číselného označenia verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov, vzhľadom na zmenu
aplikovateľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov na verziu 1.8 a úprava hypertextových prepojení
na tento dokument a jeho prílohy,

-

aktualizácia číselného značenia verzie Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach, vzhľadom na zmenu
aplikovateľnej verzie Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach na verziu 3.1,

-

úprava textu v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska preukázania súladu
s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie a špecifikácie
povinnej prílohy, ktorou sa preukazuje splnenie tejto podmienky poskytnutia príspevku. Úpravou sa
presnejšie vymedzuje spôsob preukazovania tejto podmienky poskytnutia príspevku,

-

úprava textu v rámci popisu podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska preukázania súladu
s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia európskej sústavy chránených území
Natura 2000 a špecifikácie povinnej prílohy, ktorou sa preukazuje splnenie tejto podmienky poskytnutia
príspevku. Úpravou sa presnejšie vymedzuje spôsob preukazovania tejto podmienky poskytnutia
príspevku,

-

úprava textu v nadväznosti na spresnenie definovania kontaktnej osoby v rámci formulára ŽoNFP,

-

úprava číslovania príloh ŽoNFP v rámci dokumentov záväzných formulárov, ktoré sú prílohou č. 1 Príručky
pre žiadateľa a súvisiace úpravy číslovania príloh v rámci príloh – Test úplnosti a Práca s výzvou, v rámci
Testu úplnosti sa premietajú aj súvisiace úpravy Príručky pre žiadateľa, v rámci ktorých došlo k vypusteniu
vybraných povinných príloh ŽoNFP,

-

úprava inštrukcie k vyplneniu prílohy č. 2 ŽoNFP – Súhrnné čestné vyhlásenia v nadväznosti na spôsob
preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku – Právna forma žiadateľa,

4. Zmena prílohy č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov

-

aktualizácia číselného označenia verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov a jej príloh, vzhľadom na zmenu
aplikovateľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov na verziu 1.8 a úprava hypertextového prepojenia
na tento dokument a jeho prílohy,

-

spresnenie, resp. doplnenie opisu vybraných typov oprávnených výdavkov v časti Zoznam oprávnených
výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17, za účelom jednoznačného vymedzenia
ich znenia, vecného vyprecizovania textu a odstránenia duplicity,

-

spresnenie znenia existujúcich a doplnenie nových neoprávnených výdavkov v časti Zoznam
neoprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC123-2017-17, za účelom informovania
potenciálnych žiadateľov o ich neoprávnenosti v rámci predmetnej výzvy,

-

spresnenie opisu vybraných činností uvedených v časti Príklady činností vykonávaných v projekte, za
účelom jednoznačného vymedzenia ich znenia a vecného vyprecizovania textu,

-

spresnenie znenia existujúcich a doplnenie nových poznámok pod čiarou v texte prílohy, za účelom
jednoznačného vymedzenia ich znenia, odstránenia duplicity a zosúladenia prílohy č. 4 výzvy s Príručkou
k oprávnenosti výdavkov, verzia 1.8.

Vyššie uvedené dokumenty sú zverejnené formou sledovania vykonaných zmien na príslušných miestach
webového sídla RO pre OP KŽP.
ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 27. 07. 2017.
Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po zverejnení tohto
usmernenia, ako aj na všetky ŽoNFP, o ktorých nebolo ku dňu tohto usmernenia rozhodnuté vydaním
rozhodnutia o ŽoNFP.
Žiadateľom, ktorí doručia ŽoNFP na RO pre OP KŽP pred nadobudnutím účinnosti tohto usmernenia a ktorých sa
týka zmena podľa tohto odseku, RO pre OP KŽP umožní doplniť ŽoNFP. RO pre OP KŽP preto 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 žiadosti o NFP
je 10 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.

