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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 4 k 46. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPKZP-PO4-SC421-2018-46 (ďalej len „Usmernenie“) je úprava výzvy v súvislosti
s/so:
-

novelizáciou 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“);

-

aktualizáciou Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, v. 11 (ďalej len „Systém
riadenia EŠIF“);

-

aktualizáciou Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (ďalej len „PkOV
pre DOP“), v. 2.7;

-

nadobudnutím účinnosti zákona č. 134/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony;

-

nadobudnutím účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 o
rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (ďalej len „nariadenie o
rozpočtových pravidlách“), o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013,
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a
rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

-

zmenou termínu uzavretia 18. hodnotiaceho kola;

-

odstránením zrejmých nesprávností, úpravou formálnych náležitostí a precizáciou textu;

-

aplikačnou praxou.

PRÁVNY ZÁKLAD
Právnym základom pre zmenu výzvy je § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF.
DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU (v pôvodnom znení)
-

Výzva na predkladanie ŽoNFP

-

Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa

-

Príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov

-

Príloha č. 5 výzvy – Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. o príspevok v zmysle
čl. 105a a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 1929/2015 z 28. októbra 2015,
ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na
všeobecný rozpočet Únie

-

Príloha č. 10 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov.

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
Popis a zdôvodnenie zmeny
Úpravy vyplývajúce z Usmernenia boli vykonané v nasledovných dokumentoch výzvy:
-

Výzva na predkladanie ŽoNFP, celý dokument:
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V rámci celého dokumentu došlo úprave formálnych náležitostí a precizácii textu, pričom tieto úpravy
nemajú vecný dopad na obsah dokumentu.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k úprave formálnych náležitostí a precizácii textu.
-

Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 1. Formálne náležitosti:
V nadväznosti na aktualizáciu Vzoru CKO č. 7, verzia 6 Výzva na predkladanie projektových zámerov
/výzva/vyzvanie bola odstránená adresa poskytovateľa.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu so vzorom CKO č. 7.

-

Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 1. Formálne náležitosti, časť Dátum uzavretia:
V nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov došlo k doplneniu dôvodov na uzavretie výzvy z dôvodu
zabezpečenia fyzickej a/alebo finančnej realizácie projektov do 31. decembra 2023 v časti Dátum uzavretia.
Zároveň bola doplnená poznámka k uvedenému termínu.
Zdôvodnenie:
Minimalizácia rizika neukončenia fyzickej a finančnej realizácie projektov do 31. decembra 2023 v
nadväznosti na časovú oprávnenosť výdavkov.

-

Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 1. Formálne náležitosti, časť Financovanie projektu:
V nadväznosti na vydanie Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného
obstarávania/obstarávania došlo k úprave odkazu na predmetný dokument.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k aktualizácii v súlade so Systémom riadenia EŠIF.

-

Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 1. Formálne náležitosti, časť Časový harmonogram konania
o ŽoNFP:
V nadväznosti na skutkový stav a dátum vydania Usmernenia č. 4 došlo v časti 1. Formálne náležitosti, časť
Časový harmonogram konania o žiadosti, Stanovené hodnotiace kolá k aktualizácii poradia hodnotiacich kôl
a termínu uzavretia hodnotiacich kôl, pričom došlo k posunutiu termínu uzavretia 18. hodnotiaceho kola na
31.01.2022.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k aktualizácii v nadväznosti na skutkový stav a dátum vydania Usmernenia č. 4 a s
cieľom optimalizovať proces schvaľovania ŽoNFP.

-

Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 1. Formálne náležitosti, časť Časový harmonogram konania o
žiadosti:
V súlade so Systémom riadenia EŠIF bola zrušená povinnosť žiadať o výnimku Centrálny koordinačný
orgán v prípade predĺženia lehoty na ukončenie konania o ŽoNFP.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF.

3

-

Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 1. Formálne náležitosti, časť Miesto a spôsob podania ŽoNFP:
Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia EŠIF došlo k definovaniu spôsobu predloženia ŽoNFP na SO
prioritne prostredníctvom e-schránky. SO akceptuje aj listinné predloženie formulára ŽoNFP a príloh ŽoNFP
len z dôvodu technických obmedzení.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF.

-

Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 1. Formálne náležitosti, časť Kontaktné údaje poskytovateľa
a spôsob komunikácie s poskytovateľom:
Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia EŠIF došlo k definovaniu komunikácie so žiadateľom
prostredníctvom e-schránky a z dôvodu úpravy Vzoru CKO č. 7 došlo k doplneniu informácie o informačnoporadenských centrách.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF a so vzorom CKO č. 7.

-

Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 2. Podmienky poskytnutia príspevku:
V rámci časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku došlo k úprave informácií týkajúcich sa overovania
splnenia podmienok poskytnutia príspevku v súlade so Systémom riadenia EŠIF.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF.

-

Výzva na predkladanie ŽoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 1 Právna forma:
V rámci podmienky poskytnutia príspevku Právna forma došlo k formálnej úprave znenia podmienky, že
oprávnený žiadateľ je účtovnou jednotkou a musí disponovať účtovnými závierkami minimálne za
referenčné účtovné obdobie a jemu bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie ŽoNFP v nadväznosti
na definíciu referenčného účtovného obdobia definovaného v časti 3.1 Príručky pre žiadateľa v rámci
Prílohy č. 2 ŽoNFP – Účtovná závierka.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu s Prílohou č. 2 ŽoNFP – Účtovná závierka.

-

Výzva na predkladanie ŽoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 15 Podmienka, že žiadateľ
nezačal práce na projekte pred predložením ŽoNFP:
Došlo k doplneniu poznámky súvisiacej so začiatkom prác na projekte a predložením ŽoNFP vo forme
určenej poskytovateľom.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k upresneniu predloženia ŽoNFP (formy) v nadväznosti na kapitolu 2.3 Podmienky
doručenia ŽoNFP prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa.

-

Výzva na predkladanie ŽoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 17 Podmienky splnenia kritérií
pre výber projektov:
Za účelom zvýšenia miery transparentnosti sa rozširuje opis Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov
doplnený o informáciu spôsobu hodnotenia v rámci jednotlivých hodnotiacich kritérií, spôsobu aplikácie
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hodnotiacich kritérií, ako aj ich bodovania a zohľadnenia usmerňujúcich zásad pre výber projektov. Uvedené
doplnenie je informatívne a nepredstavuje zmenu predmetnej PPP, resp. zmenu hodnotiacich kritérií.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF.
-

Výzva na predkladanie ŽoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 19 Podmienka neporušenia
zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 4 rokov
predchádzajúcich podaniu ŽoNFP:
Za účelom upresnenia rozhodujúceho dátumu pri posudzovaní splnenia podmienky bola doplnená
poznámka o poslednom dni trvania protiprávneho stavu. Lehota, počas ktorej zamestnávateľ neporušil
zákaz nelegálneho zamestnávania sa začína dňom, ktorý bezprostredne nasleduje po dni v ktorom došlo k
nelegálnemu zamestnávaniu príslušníka tretej krajiny poslednýkrát.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k objasneniu termínov pri posudzovaní splnenia podmienky.

-

Výzva na predkladanie ŽoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 20 Podmienka, že výdavky
projektu sú oprávnené:
V definícii podmienky poskytnutia príspevku č. 20 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené došlo
k zmene verzie PkOV pre DOP na ktorú sa podmienka odkazuje, z pôvodnej verzie 2.5 a novú verziu 2.7.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu s aktualizovanou PkOV pre DOP, verzia 2.7.

-

Výzva na predkladanie ŽoNFP, podmienka poskytnutia príspevku č. 26 Časová oprávnenosť
realizácie projektu:
V rámci podmienky bola doplnená poznámka k časovej oprávnenosti výdavkov definovanej v PkOV pre
DOP na ktorú sa podmienka odkazuje, podľa ktorej musí výdavok skutočne vzniknúť a byť uhradený
Prijímateľom medzi 1. januárom 2014 a dňom ukončenia realizácie projektu, nie však neskôr ako 31.
decembra 2023.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu s PkOV pre DOP, verzia 2.7.

-

Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 3. Overenie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie
informácie k výzve:
V rámci overovania podmienok poskytnutia príspevku bol upresnený začiatok konania o ŽoNFP, ktorý
začína dňom doručenia formulára ŽoNFP do e-schránky SO, resp. v listinnej podobe na adresu SO (len v
prípade technických príčin). Zároveň v nadväznosti na spôsob využitia zásobníka ŽoNFP boli upravené
postupy jeho využitia v súlade so Systémom riadenia EŠIF nasledovne: „Aplikácia zásobníka projektov je
možná na rozhodnutia o neschválení vydané v rámci niekoľkých ostatných posudzovaných období výzvy.
SO postupuje pri aplikácii zásobníka postupne, a to od najstaršieho posudzovaného časového obdobia
výzvy, v ktorom došlo k neschváleniu ŽoNFP z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov na výzvu.“
Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF.

-

Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 3. Overenie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie
informácie k výzve:
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Zmenou dochádza k zosúladeniu so zákonom o príspevku z EŠIF pri zverejňovaní Zoznamu schválených
ŽoNFP a Zoznamu neschválených ŽoNFP na webovom sídle www.op-kzp.sk. Zároveň bola doplnená
poznámka k výzvam, na ktoré sa zverejňovanie o predložených ŽoNFP nevzťahuje.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu so zákonom o príspevku z EŠIF.
-

Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 5. Zmena a zrušenie výzvy:
V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona o príspevku z EŠIF sa dopĺňa časť „Zmena
a zrušenie výzvy“ o informáciu, kedy je SO oprávnený výzvu zmeniť, ako aj o lehotu, do kedy SO umožní
žiadateľovi vykonať zmenu ŽoNFP pri zmene výzvy.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu so zákonom o príspevku z EŠIF.

-

Výzva na predkladanie ŽoNFP, časť 6. Prílohy výzvy:
V rámci časti 6. výzvy došlo k úprave názvu Prílohy č. 5 výzvy v nadväznosti na novelizáciu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú
na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013,
(EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a
rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046
o rozpočtových pravidlách .

-

Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, celý dokument:
V rámci celého dokumentu došlo k úprave formálnych náležitostí a precizácii textu, pričom tieto úpravy
nemajú vecný dopad na obsah dokumentu.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k úprave formálnych náležitostí a precizácii textu.

-

Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. 1 Identifikácia žiadateľa:
V bunke č. 18 Platiteľ DPH došlo k doplneniu textu v nasledovnom znení: „Táto informácia nie je sama o
sebe odôvodnením oprávnenosti DPH (keďže žiadateľ môže byť pre niektoré činnosti zdaniteľnou osobou a
pre iné nie). Oprávnenosť DPH sa posudzuje vo vzťahu k predmetu projektu a využívaniu výsledkov
projektu.
Ak je v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty žiadateľ oprávnený na vrátenie DPH (od
Finančnej správy SR) za účtovné doklady, ktorými deklaruje oprávnené výdavky, potom nie je DPH
považovaná za oprávnený výdavok.“
V bunke č. 20 Meno a priezvisko štatutára došlo k doplneniu textu v nasledovnom znení: „Žiadateľ uvádza
aj osoby splnomocnené na zastupovanie žiadateľa v konaní o ŽoNFP, ktoré poskytli informácie na získanie
Výpisu z registra trestov za účelom možnosti overenia týchto osôb prostredníctvom integračnej funkcie
ITMS2014+ (ak relevantné).“
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k bližšej špecifikácii oprávnenosti DPH a k úprave v nadväznosti na aktuálne možnosti
overenia bezúhonnosti prostredníctvom integračnej funkcie ITMS2014+.
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-

Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. 4 Komunikácia vo veci žiadosti:
V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo v rámci časti Poznámka k doplneniu informácie týkajúcej sa
komunikácie SO so žiadateľom v zmysle platnej legislatívy cez e-schránku.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF.

-

Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 5 Identifikácia projektu:
V bunke č. 47 časti 5. Identifikácia projektu Formulára ŽoNFP bola doplnená poznámka o oprávnených
odvetviach hospodárstva SR na pomoc podľa príslušných schém štátnej pomoci uplatňovaných
v nadväznosti na realizované opatrenia v súlade s článkom G. Rozsah pôsobnosti.
Zdôvodnenie:
Doplnením dochádza k upresneniu oprávnených odvetví hospodárstva na štátnu pomoc.

-

Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 5 Identifikácia projektu:
V bunke č. 50 a 51 časti 5. Identifikácia projektu Formulára ŽoNFP došlo k precizácii textu v nadväznosti na
schválenie Regionálnej investičnej územnej stratégie.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu s aktuálnym stavom schválenej Regionálnej investičnej územnej stratégie.

-

Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 7.1 Popis východiskovej situácie:
V bunke č. 77 časti 7. Popis projektu Formulára ŽoNFP došlo k rozšíreniu okruhu informácií
o zrealizovaných aktivitách v danej oblasti financovaných v minulosti z verejných zdrojov (napr. OP ŽP
2007-2013 alebo Envirofondu) s cieľom zabezpečenia nadväznosti na skôr realizovaný projekt a zabránenia
duplicitného financovania v rámci skoršieho a predkladaného projektu.
Zdôvodnenie:
Poskytnutie potrebných informácií zo strany žiadateľa pre SO pre zamedzenie duplicitného financovania
a zabezpečenia nadväznosti predkladaného projektu vo vzťahu k skorším projektom.

-

Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 7.1 Popis východiskovej situácie:
Z dôvodu zjednoznačnenia informácií ohľadom predkladania dokumentácie ŽoNFP došlo k doplneniu
informácie, že v prípade, ak žiadateľ predkladá niektorú z príloh ŽoNFP v listinnej podobe (ak z technických
príčin nebolo možné alebo účelné, napr. z dôvodu veľkosti prílohy alebo jej problematickej konverzie do
elektronickej podoby, ju predložiť prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+), žiadateľ v tejto časti
identifikuje danú prílohu ŽoNFP (uvedie číslo prílohy ŽoNFP, jej názov a dokumenty, ktoré obsahuje a sú
predkladané listinne).
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zjednoznačneniu textácie ohľadom predkladania dokumentácie ŽoNFP a poskytnutiu
úplných informácií zo strany žiadateľa pre SO.

-

Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 9.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území
OP:
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V bunke č. 87 došlo k doplneniu upozornenia k začiatku realizácie projektu, ktorý musí nasledovať až po
predložení ŽoNFP.
Zdôvodnenie:
Zabezpečenie informovanosti žiadateľa o následnosti termínov s cieľom preukázania stimulačného účinku
štátnej pomoci.

-

Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 12 Verejné obstarávanie:
V bunke č. 175 došlo k doplneniu inštrukcie pre prípady, ak sa na zákazku nevzťahuje zákon o verejnom
obstarávaní. Zároveň v bunke č. 176 došlo k doplneniu pokynov v súvislosti so začiatkom VO.
Zdôvodnenie:
Zabezpečenie informovanosti žiadateľa pri procese verejného obstarávania.

-

Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 14 Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP:
V nadväznosti na spôsob overovania a preukazovania Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov bola
doplnená do zoznamu príloh Príloha č. 15 ŽoNFP – Technické a environmentálne ukazovatele. Zároveň
v súlade s Príručkou pre žiadateľa bola v rámci Podmienky mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a
povolenia na realizáciu aktivít projektu doplnená do zoznamu príloh Príloha č. 6 ŽoNFP – Energetický audit.
Zároveň došlo k úprave názvu Prílohy č. 2 ŽoNFP na Účtovná závierka v súlade s Príručkou pre žiadateľa.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu s prílohou č. 2 výzvy - Príručkou pre žiadateľa.

-

Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa:
V rámci tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa bolo v bunke č. 191 upravené pôvodné znenie relevantného
vyhlásenia do nasledujúceho znenia:


„elektronická forma príloh predložených prostredníctvom verejnej časti ITMS20014+ je zhodná s
originálmi príloh vyhotovených v listinnej forme.“

Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k úprave formulára ŽoNFP v súlade so Systémom riadenia EŠIF.
-

Príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP, tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa:
V rámci tab. č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa boli doplnené do bunky č. 192 vyhlásenia nasledujúceho
znenia:


„elektronická forma formuláru ŽoNFP predložená prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ je vecne
zhodná s formulárom ŽoNFP predkladaným v prostredníctvom e-schránky, (Relevantné v prípade
predloženia formulára ŽoNFP prostredníctvom e-schránky.)“



„elektronická forma formuláru ŽoNFP predložená prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ je vecne
zhodná s formulárom ŽoNFP predkladaným v listinnej podobe. (Relevantné, ak z technických príčin
nie je možné formulár ŽoNFP predložiť prostredníctvom e-schránky.)“

Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k úprave formulára ŽoNFP v súlade so Systémom riadenia EŠIF.
-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, celý dokument:
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V rámci celého dokumentu došlo k úprave formálnych náležitostí a precizácii textu, pričom tieto úpravy
nemajú vecný dopad na obsah dokumentu.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k úprave formálnych náležitostí a precizácii textu.
-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 1.2. Definície pojmov a použité skratky a pojmy:
V nadväznosti na doručovanie ŽoNFP prioritne prostredníctvom e-schránky a v súlade so Systémom
riadenia EŠIF, sa primerane upravuje opis doručenia ŽoNFP a pojem „deň doručenia“ a „doručovanie“.
Zároveň sa dopĺňa a definuje: „Deň pracovného pokoja“, „Koordinátor EIA“ a dopĺňa definícia „Investičný
projekt“.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 1.2. Definície pojmov a použité skratky a pojmy:
V rámci časti F. boli do predmetnej kapitoly zavedené skratky: FO – fyzická osoba, HP UR - horizontálny
princíp Udržateľný rozvoj; HP RMŽ a ND - horizontálne princípy Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia;
MIRRI SR - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, MŽP SR –
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky; zákon o príspevku z EŠIF - zákon 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.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zjednodušeniu používania pojmov v rámci Príručky pre žiadateľa.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 2. Vypracovanie a predloženie ŽoNFP:
V rámci informácii v kap. 2.1 Prístup do ITMS2014+ a e-schránky došlo k úprave zriadenia a aktivácie eschránky. V rámci kap. 2.2 Vypracovanie a predloženie ŽoNFP došlo k úprave spôsobu predkladania
ŽoNFP do e-schránky, k úprave okolností a spôsobu predkladania listinnej dokumentácie ŽoNFP. V rámci
kap. 2.3 Podmienky doručenia ŽoNFP bola upravená špecifikácia podmienok doručenia riadne, včas
a v určenej forme. Všetky zmeny boli vykonané v súlade so Systémom riadenia EŠIF.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku
V rámci overovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku prostredníctvom verejných registrov, resp.
ITMS2014+ zo strany žiadateľa pred predložením ŽoNFP boli upravené postupy v prípade
nesprávnosti/neúplnosti údajov v súlade so Systémom riadenia EŠIF a aplikačnou praxou.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF a vzhľadom na aplikačnú prax.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 1 Právna forma:
V nadväznosti na podmienku, že oprávnený žiadateľ musí byť účtovnou jednotkou, došlo k formálnej úprave
obdobia, za ktoré musí žiadateľ disponovať účtovnými závierkami, aby preukázal, že spĺňa podmienku.
9

Žiadateľ musí disponovať účtovnými závierkami minimálne za referenčné účtovné obdobie a jemu
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. V nadväznosti na túto úpravu došlo k úprave názvu
Prílohy č. 2 ŽoNFP na Účtovná závierka.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu s výzvou.
-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 7 Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach:
V nadväznosti na dostupnosť schválenej účtovnej závierky v registri účtovných závierok potrebnej pre
overenie splnenia podmienky bola upravená povinnosť jej predloženia iba v prípade ak sa v danom registri
nenachádza.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zníženiu administratívnej záťaže žiadateľa.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 8 Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe
predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, ktorým bola poskytnutá pomoc označená za
neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom:
V nadväznosti na spôsob preukazovania splnenia podmienky formou čestného vyhlásenia zo strany
žiadateľa bol doplnený spôsob overenia splnenia podmienky zo strany poskytovateľa o overenie čestného
vyhlásenia.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu spôsobu preukazovania a overenia splnenia podmienky.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 10 Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen
štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o
ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný
čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe:
V nadväznosti na spôsob preukazovania splnenia podmienky formou čestného vyhlásenia zo strany
žiadateľa v prípade, ak žiadateľ predkladá Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov, bola doplnená
poznámka o spôsobe overenia splnenia podmienky zo strany poskytovateľa o overenie čestného
vyhlásenia.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu spôsobu preukazovania a overenia splnenia podmienky.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 11 Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným
rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc
a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
podľa osobitného predpisu:
V nadväznosti na spôsob preukazovania splnenia podmienky aj formou čestného vyhlásenia zo strany
žiadateľa bol doplnený spôsob overenia splnenia podmienky zo strany poskytovateľa o overenie čestného
vyhlásenia.
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Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu spôsobu preukazovania a overenia splnenia podmienky.
-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 13 Podmienka, že podnik žiadateľa je ekonomicky aktívny:
V nadväznosti integráciu ITMS2014+ s Registrom účtovných závierok a spôsob preukazovania splnenia
podmienky prostredníctvom Účtovnej závierky, bolo predkladanie Prílohy č. 2 ŽoNFP obmedzené iba na
prípady ak sa účtovná závierka nenachádza v Registri účtovných závierok. Zároveň boli doplnené
informácie o dokladoch, ktoré musí predložiť žiadateľ účtujúci v systéme jednoduchého účtovníctva.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zníženiu administratívnej záťaže a usmerneniu žiadateľa.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 15 Podmienka, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred predložením
ŽoNFP:
V nadväznosti na podmienku začatia prác na projekte až po predložení ŽoNFP bola doplnená poznámka
o forme jej predloženia určenej poskytovateľom. Zároveň vo vzťahu k spôsobu preukazovania splnenia
podmienky formou bol doplnený spôsob overenia splnenia podmienky zo strany poskytovateľa na základe
údajov vo formulári ŽoNFP.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu spôsobu preukazovania a overenia splnenia podmienky.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 16 Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území:
V nadväznosti na spôsob preukazovania splnenia podmienky prostredníctvom údajov vo formulári ŽoNFP
zo strany žiadateľa bol doplnený spôsob overenia splnenia podmienky zo strany poskytovateľa.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu spôsobu preukazovania a overenia splnenia podmienky.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 17 Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov:
V rámci rozšírenia opisu podmienky vo výzve došlo k úprave opisu spôsobu preukazovania splnenia
podmienky vrátane preukazovania splnenia usmerňujúcich zásad pre výber projektov. Zároveň došlo
k zmene verzie PkOV pre DOP, na ktorú sa podmienka odkazuje, z pôvodnej verzie 2.5 na novú verziu 2.7
a precizácii textu.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k úprave Príručky pre žiadateľa na základe aplikačnej praxe a v nadväznosti na
aktualizáciu PkOV pre DOP, verzia 2.7.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 18 Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej
pomoci:
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V rámci spôsobu preukazovania a overenia splnenia podmienky došlo k doplneniu spôsobu preukazovania
prostredníctvom všetkých príloh ŽoNFP a čestného vyhlásenia vo formulári ŽoNFP, že žiadateľ spĺňa
podmienky uvedené v príslušnej schéme štátnej pomoci. Zároveň bol doplnený spôsob overenia podmienky
na základe predložených dokumentov.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu s prílohou č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP.
-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 19 Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania štátneho
príslušníka tretej krajiny za obdobie 4 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP:
Za účelom upresnenia rozhodujúceho dátumu pri posudzovaní splnenia podmienky bola doplnená
poznámka o poslednom dni trvania protiprávneho stavu: „Lehota, počas ktorej zamestnávateľ neporušil
zákaz nelegálneho zamestnávania sa začína dňom, ktorý bezprostredne nasleduje po dni v ktorom došlo k
nelegálnemu zamestnávaniu príslušníka tretej krajiny poslednýkrát.“ Zároveň vo vzťahu k spôsobu
preukazovania splnenia podmienky formou čestného vyhlásenia zo strany žiadateľa bol doplnený spôsob
overenia splnenia podmienky zo strany poskytovateľa o overenie čestného vyhlásenia.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu spôsobu preukazovania a overenia splnenia podmienky a vzhľadom na
aplikačnú prax.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 20 Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené:
Z dôvodu aktualizácie došlo k zmene verzie PkOV pre DOP, na ktorú sa podmienka odkazuje, z pôvodnej
verzie 2.5 na novú verziu 2.7. Zároveň bolo doplnené upozornenie, že SO overuje splnenie tejto PPP
v procese odborného hodnotenia ŽoNFP a na overenie hospodárnosti oprávnených výdavkov využíva
postupy vymedzené v rámci PPP Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu v nadväznosti na aktualizáciu PkOV pre DOP, verzia 2.7 a vzhľadom na
aplikačnú prax.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 21 Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na
realizáciu aktivít projektu:
V nadväznosti na spôsob preukazovania splnenia podmienky aj formou čestného vyhlásenia zo strany
žiadateľa bol doplnený spôsob overenia splnenia podmienky zo strany poskytovateľa.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu spôsobu preukazovania a overenia splnenia podmienky.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 22 Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu navrhovanej činnosti s
požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie:
V nadväznosti na spôsob preukazovania splnenia podmienky zo strany žiadateľa bol doplnený spôsob
overenia splnenia podmienky zo strany poskytovateľa na základe predložených dokumentov.
Zdôvodnenie:
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Zmenou dochádza k zosúladeniu spôsobu preukazovania a overenia splnenia podmienky.
-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 23 Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti
dopadu plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000:
V nadväznosti na spôsob preukazovania splnenia podmienky zo strany žiadateľa bol doplnený spôsob
overenia splnenia podmienky zo strany poskytovateľa na základe predložených dokumentov.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu spôsobu preukazovania a overenia splnenia podmienky.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 24 Oprávnenosť z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi:
V nadväznosti na novelizáciu zákona č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy bol v rámci opisu horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj (ďalej len „HP UR“) doplnený odkaz na
webové sídlo, kde je zverejnený základný dokument Systém implementácie HP UR.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu so zákonom č. 575/2001.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 25 Maximálna a minimálna výška príspevku:
V nadväznosti na spôsob preukazovania splnenia podmienky zo strany žiadateľa prostredníctvom údajov
v predkladanej dokumentácii bol doplnený spôsob overenia splnenia podmienky zo strany poskytovateľa.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu spôsobu preukazovania a overenia splnenia podmienky.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 26 Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu:
V nadväznosti na spôsob preukazovania splnenia podmienky zo strany žiadateľa prostredníctvom údajov vo
formulári ŽoNFP bol doplnený spôsob overenia splnenia podmienky zo strany poskytovateľa. Zároveň bola
doplnená poznámka k časovej oprávnenosti výdavkov definovanej v PkOV pre DOP.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu spôsobu preukazovania a overenia splnenia podmienky a zosúladeniu
s PkOV pre DOP.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 27 Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných
ukazovateľov projektu:
V nadväznosti na spôsob preukazovania splnenia podmienky zo strany žiadateľa prostredníctvom údajov vo
formulári ŽoNFP bol doplnený spôsob overenia splnenia podmienky zo strany poskytovateľa.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu spôsobu preukazovania a overenia splnenia podmienky.

13

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 28 Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým
predmetom projektu v prípade neukončenia schvaľovacieho procesu:
V nadväznosti na spôsob preukazovania splnenia podmienky zo strany žiadateľa prostredníctvom čestného
vyhlásenia v tabuľke č. 15 formulára ŽoNFP bol doplnený spôsob overenia splnenia podmienky zo strany
poskytovateľa.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu spôsobu preukazovania a overenia splnenia podmienky.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP,
Príloha č. 2 ŽoNFP – Účtovná závierka:
Z dôvodu úpravy preukázania splnenia podmienky, že žiadateľ je účtovnou jednotkou v rámci PPP Právna
forma, došlo k úprave názvu Prílohy č. 2 ŽoNFP na Účtovná závierka. Zároveň došlo k doplneniu
povinnosti čestne vyhlásiť, že schválená účtovná závierka predložená v rámci ŽoNFP musí byť totožná s
účtovnou závierkou, ktorá bola/bude predložená na daňový úrad a zverejnená v Registri účtovných závierok
ak sa v ňom účtovná závierka nenachádza .
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu s výzvou.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP,
Príloha č. 7 ŽoNFP – Projektová dokumentácia:
Z dôvodu vylúčenia pochybností pri predkladaní prílohy boli špecifikované požiadavky na autorizáciu prílohy
zo strany zhotoviteľa (oprávnenej osoby) a tiež požiadavky na overenie zo strany povoľujúceho orgánu.
Došlo k doplneniu relevantnej poznámky pod čiarou, ktorá upresňuje podmienky, kedy je povoľujúci orgán
povinný vydať overenú dokumentáciu. Zároveň došlo k doplneniu povinnosti predložiť Projektovú
dokumentáciu na CD/DVD ak ju žiadateľ predkladá v listinnej podobe.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k precizácii textu vo vzťahu k požiadavkám na predkladanie prílohy a vzhľadom na
aplikačnú prax.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP,
Príloha č. 9 ŽoNFP – Povolenie na realizáciu projektu:
V rámci prílohy došlo k doplneniu hraničného termínu na preukázanie splnenia PPP v prípade, ak žiadateľ
v rámci prílohy predkladá vyjadrenie miestne príslušného stavebného úradu, že predmet projektu
nepodlieha stavebnému povoleniu ani ohláseniu drobnej stavby. Zároveň z dôvodu vylúčenia pochybností
pri predkladaní prílohy boli špecifikované požiadavky na spôsob predloženia prílohy formou skenu
podpísaného originálu oprávnenou osobou. Tiež došlo k doplneniu relevantnej poznámky pod čiarou, ktorá
špecifikuje spôsoby podpisovania dokumentov predkladaných v listinnej alebo elektronickej forme.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k precizácii textu vo vzťahu k požiadavkám na predkladanie prílohy.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP,
Príloha č. 10 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov:
V rámci predmetnej prílohy bola k jednotlivým spôsobom stanovenia výšky výdavkov doplnená poznámka,
že ak výška vybraného oprávneného výdavku je obmedzená finančným, resp. percentuálnym limitom
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stanoveným SO, potom je príslušný výdavok oprávnený iba do výšky stanoveného finančného, resp.
percentuálneho limitu. Zároveň bola doplnená poznámka vzťahujúca sa k požiadavkám na záznam
z prieskumu trhu z 1. kola v prípade, ak žiadateľ nezíska v prvom kole dostatočný počet ponúk.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k úprave Príručky pre žiadateľa na základe aplikačnej praxe a v súlade s PkOV pre
DOP, verzia 2.7.
-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP,
Príloha č. 13 ŽoNFP – Dokumenty preukazujúce súlad s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a
projektov na územia sústavy NATURA 2000
V rámci predmetnej prílohy bolo k relevantným dokumentom doplnené stanovisko Štátnej ochrany prírody
podľa § 65a ods. 2 písm. k) zákona o ochrane prírody a krajiny a upravená textácia v súvislosti s úpravou
zákona o ochrane prírody.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu s riadiacou dokumentáciou a v nadväznosti na aplikačnú prax.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 4. Schvaľovanie žiadostí o NFP:
V nadväznosti na novelizáciu zákona o príspevku z EŠIF a v súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo
k precizácii textu v súvislosti so schvaľovacím procesom ŽoNFP.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu so zákonom o príspevku z EŠIF a so Systémom riadenia EŠIF.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 4.1.1 Overenie splnenia podmienok doručenia
ŽoNFP:
V nadväznosti na novelizáciu zákona o príspevku z EŠIF a v súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo
k precizácii textu v súvislosti s predkladaním ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej SO.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu so zákonom o príspevku z EŠIF a so Systémom riadenia EŠIF.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 4.1.2 Administratívne overenie podmienok
poskytnutia príspevku:
V nadväznosti na novelizáciu zákona o príspevku z EŠIF a v súlade so Systémom riadenia EŠIF, došlo
k úprave postupov pri výzve žiadateľa na doplnenie požadovaných náležitostí, neúplných údajov,
vysvetlenie nejasností alebo nápravu nepravdivých údajov ak pri overovaní splnenia podmienok poskytnutia
príspevku vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti ŽoNFP, resp. ak na základe overenia splnenia
PPP prostredníctvom ITMS2014+ alebo verejných registrov žiadateľ nespĺňa príslušnú PPP. Zároveň boli
upresnené postupy na zmeny/úpravy formulára ŽoNFP pri výzve na doplnenie ŽoNFP.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu výzvy so zákonom o príspevku z EŠIF a so Systémom riadenia EŠIF.

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 4.2.3 Vydávanie rozhodnutí:
V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k špecifikácii náležitostí vydávaných rozhodnutí o ŽoNFP.
Zdôvodnenie:
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Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF.
-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 5 Zmluva o poskytnutí NFP:
V súlade so Systémom riadenia EŠIF došlo k úprave textácie podpisovania zmluvy.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF

-

Príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 6.1 Zverejňovanie výsledkov schvaľovania ŽoNFP:
V súlade so Systémom riadenia EŠIF dochádza k definovaniu zverejňovania dokumentov pre každé
hodnotiace kolo výzvy v rámci verejnej časti ITMS2014+.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu so Systémom riadenia EŠIF.

-

Príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, celý dokument:
V rámci celého dokumentu došlo k úprave formálnych náležitostí a precizácii textu, pričom tieto úpravy
nemajú vecný dopad na obsah dokumentu.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k úprave formálnych náležitostí a precizácii textu.

-

Príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, kap. 1.1 Zoznam oprávnených
výdavkov:
V kap. 1 Zoznam oprávnených výdavkov došlo k zmene verzie PkOV pre DOP, na ktorú sa dokument
odkazuje, z pôvodnej verzie 2.5 a novú verziu 2.7.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu dokumentu s aktualizovanou PkOV pre DOP, verzia 2.7.

-

Príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, kap. 1.1 Zoznam oprávnených
výdavkov:
V kap. 1 Zoznam oprávnených výdavkov došlo k doplneniu poznámky k skupine výdavkov 022 –
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu dokumentu s aktualizovanou PkOV pre DOP, verzia 2.7.

-

Príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, kap. 1.4 Referenčné hodnoty pre
vybrané výdavky projektu:
V kap. 1.4 Referenčné hodnoty pre vybrané výdavky projektu došlo k úprave referenčných hodnôt pre
opatrenie č. 1 písm. a) (Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na
to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti - Zlepšovanie tepelno-technických
vlastností stavebných konštrukcií), ktoré súvisia so zateplením obvodového a strešného plášťa a výmenou
otvorových konštrukcií.
Zdôvodnenie:
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Zmenou dochádza k úprave referenčných hodnôt na základe analýzy údajov cien vybraných vstupov do
stavebných prác ako reakcie na zmenu trhových podmienok.
-

Príloha č. 5 výzvy – Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok , resp. o príspevok v
zmysle čl. 105a a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 1929/2015 z 28.
októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré
sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie
V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nového nariadenia o rozpočtových pravidlách Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) sa pôvodná Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok,
resp. o príspevok v zmysle čl. 105a a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom)
1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových
pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie nahrádza Informáciou pre žiadateľov o
nenávratný finančný príspevok. Vzhľadom na skutočnosť, že ide o nový dokument, zmeny oproti pôvodnej
prílohy výzvy nie sú zaznamenané formou sledovania zmien.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č.
2018/1046.

-

Príloha č. 10 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, hárok Prieskum trhu - projekt
a Prieskum trhu - kontrafaktualny:
V rámci hárkov Prieskum trhu – projekt a Prieskum trhu – kontrafaktualny, bol doplnený stĺpec „Dátum
ponuky“ a boli upravené názvy položiek súvisiace s „Dňom realizácie prieskumu“. Zároveň tieto hárky boli
zosúladené s hárkami „Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu č. n“.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k precizácii textu a odstráneniu zrejmej nesprávnosti.

-

Príloha č. 10 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, hárok Kontrafaktuálne rozpočty
a Rozpočet projektu:
V rámci hárkov Kontrafaktuálne rozpočty, Rozpočet projektu a Číselníky, v stĺpci s názvom „Spôsob
stanovenia výšky výdavku“ boli upravené možnosti výberu v rozbaľovacom zozname v súlade s pokynmi
uvedenými v Prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára
ŽoNFP, Príloha č. 10 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov. Zároveň bolo upravené
upozornenie v rámci hárku Rozpočet projektu.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k precizácii textu a k zosúladeniu s pokynmi uvedenými v prílohe č. 2 výzvy - Príručka
pre žiadateľa, kap. 3.1. Špecifikácia povinných príloh formulára ŽoNFP, Príloha č. 10 ŽoNFP –
Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov.

-

Príloha č. 10 ŽoNFP – Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov, hárok Referenčné hodnoty:
V nadväznosti na úpravu referenčných hodnôt v prílohe č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti
výdavkov došlo k úprave referenčných hodnôt pre vybrané výdavky projektu v hárku Referenčné hodnoty.
Zdôvodnenie:
Zmenou dochádza k zosúladeniu s prílohou č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov.
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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 formou sledovania zmien (s výnimkou zmien v rámci formulárov Prílohy č. 10 ŽoNFP,
ktoré vzhľadom na formát prílohy, nie je možné zaznamenať funkciou sledovania zmien v prostredí MS Excel).

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP
Všetky zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené po 31.08.2021.
Žiadatelia, ktorí doručili ŽoNFP poskytovateľovi po 31.08.2021 a zároveň pred vydaním Usmernenia a
zmeny vykonané Usmernením majú vplyv na ich ŽoNFP, budú vyzvaní na úpravu ŽoNFP za účelom jej
zosúladenia so zmenami vykonanými Usmernením. Poskytovateľ nebude vyzývať na úpravu ŽoNFP tých
žiadateľov, ktorí síce predložili neaktualizované dokumenty (prílohy), ale z vecnej a obsahovej stránky je možné
jednoznačne overiť ich úplnosť (relevantné vo vzťahu k dokumentom (prílohám), pri ktorých boli Usmernením
vykonané iba formálne úpravy).
Zmeny vykonané týmto Usmernením nemajú negatívny dopad na uplatňovanie princípu nediskriminácie
a transparentnosti.
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