Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia
v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre
Operačný program Kvalita životného prostredia
vydáva

ZMENA č. 1
31. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok

ZAMERANIE

Aktivita A: Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie
intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych
udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni.

KÓD VÝZVY

OPKZP-PO3-SC313-2017-31

PRIORITNÁ OS

3

ŠPECIFICKÝ CIEĽ

3.1.3

Dátum vydania Zmeny č.1: 26.08.2021
Dátum účinnosti Zmeny č.1: 26.08.2021

CIEĽ ZMENY A PRÁVNY ZÁKLAD
Dňom 25.08.2021 dochádza k zmene výzvy č. 31 na základe § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s ochorením COVID-19 a možným zhoršením tejto situácie,
dochádza k zmene výzvy č. 31, konkrétne podmienky č. 26, ktorá sa týka neukončenia fyzickej realizácie
hlavnej aktivity projektu pred predložením ŽoNFP. Zmenou podmienky č. 26 sú v prípade projektov
zameraných na opatrenia v súvislosti s chorením COVID-19, oprávnené aj výdavky na fyzicky
dokončené alebo plne vykonané operácie, za predpokladu, že príslušné operácie začali od 1. februára
2020. Takáto zmena podmienky č. 26 je možná na základe čl. 2 ods. 1 bod 7 Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2020/558 z 23. apríla 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1301/2013 a
č. 1303/2013, v súvislosti s čl. 65 ods. 10 druhý pododsek a čl. 65 ods. 6 konsolidovanej verzie
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, umožňujúceho
flexibilitu pri využívaní prostriedkov z EŠIF.
Berúc do úvahy dané ustanovenia, výdavky sú oprávnené aj pre žiadateľov a partnerov, ktorí fyzicky
ukončili realizáciu hlavnej aktivity projektu v kontexte výskytu ochorenia COVID-19, za predpokladu, že
realizácia hlavnej aktivity projektu začala od 1. februára 2020.
DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU
Touto Zmenou sa mení:
 Výzva v znení Usmernenia č.6;
 Prílohy k výzve:
-

Príloha č.2 - Príručka pre žiadateľa, verzia 6.0, v znení Usmernenia č.6;

ZMENY DOKUMENTOV A ZDÔVODNENIE ZMIEN

1. Zmena výzvy
1.1.

Doplnenie textu v kapitole 2. Podmienky poskytnutia príspevku, Kategória poskytnutia
príspevku: Oprávnenosť aktivít realizácie projektu, Podmienka č. 26, že žiadateľ a partner
žiadateľa neukončil fyzickú realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením ŽoNFP,
týkajúce sa oprávnenosti aj výdavkov na fyzicky dokončené alebo plne vykonané
operácie, za predpokladu, že príslušné operácie začali od 1. februára 2020. Dané platí pre
projekty zamerané na opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19.

2. Zmena Prílohy č.2 výzvy - Príručka pre žiadateľa
2.1.
Doplnenie textu v kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku, Kategória podmienok
poskytnutia príspevku: Oprávnenosť aktivít realizácie projektu, Podmienka č. 26, že
žiadateľ a partner žiadateľa neukončil fyzickú realizáciu hlavnej aktivity projektu pred
predložením ŽoNFP, týkajúce sa oprávnenosti aj výdavkov na fyzicky dokončené alebo
plne vykonané operácie, za predpokladu, že príslušné operácie začali od 1. februára 2020.
Dané platí pre projekty zamerané na opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19.

ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP
Zmena výzvy a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle
Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Zmeny vykonané touto Zmenou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po nadobudnutí účinnosti tejto
Zmeny.

