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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 8 k 5. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „usmernenie“) je najmä:
-

posun termínu uzavretia hodnotiacich kôl výzvy o 15 kalendárnych dní. Interval medzi uzávierkami
jednotlivých kôl ostáva nezmenený,

-

aktualizácia výzvy na vybrané metodické dokumenty OP KŽP, na ktoré sa výzva odkazuje,

-

úprava formálnych chýb, zrejmých nesprávností a ďalšie spresňujúce úpravy dokumentácie výzvy.

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 v znení neskorších predpisov spôsobom, ktorým
nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU
1. výzva v znení Usmernenia č. 8,
2. príloha č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP,
3. príloha č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa v znení Usmernenia č. 8,
4. príloha č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov v znení Usmernenia č. 8.

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
1. Zmeny vo výzve:
1.1. Posun termínu uzavretia hodnotiacich kôl
Usmernením sa v texte výzvy v časti s názvom „Časový harmonogram konania o žiadosti o NFP“ sa v
„Stanovených hodnotiacich kolách“ posúva termín uzavretia hodnotiacich kôl výzvy o 15 kalendárnych
dní. Interval medzi uzávierkami jednotlivých kôl ostáva nezmenený.
K posunu termínu uzavretia hodnotiacich kôl výzvy o 15 kalendárnych dní dochádza z dôvodu
zabezpečenia plynulého priebehu schvaľovania ŽoNFP v súvislosti s optimálnym nastavením termínu
uzávierky hodnotiaceho kola aj vzhľadom na uzávierky ďalších vyhlásených výziev zo strany RO pre OP
KŽP..
1.2. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov
Usmernením sa v poznámke pod čiarou č. 15 upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky k
oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP (ďalej len „Príručka k oprávnenosti
výdavkov“) z 2.1 na 2.4, a to z dôvodu vydania Príručky k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.2 zo dňa 06.
06. 2019, verzia 2.3 zo dňa 26. 11. 2019 a verzia 2.4 zo dňa 13. 12. 2019.
1.3. Zmena znenia PPP č. 16 Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu
Usmernením sa v PPP č. 16 mení termín splnenia podmienky vyhláseného verejného obstarávania, a to
z dňa predloženia ŽoNFP na deň doplnenia ŽoNFP.
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2. Zmeny v prílohe č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP:
2.1. Úprava čestných prehlásení vo formulári ŽoNFP
Vo formulári ŽoNFP bolo v rámci tabuľky č. 15 doplnené čestné prehlásenie, kde žiadateľ vyhlasuje, „že
realizácia všetkých hlavných aktivít projektu nebola ku dňu predloženia ŽoNFP ukončená.“ Zároveň bolo
upravené vyhlásenie týkajúce sa majetkovo-právneho vysporiadania.
3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa:
3.1. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov
Usmernením sa v popise podmienky poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“) č. 8 Podmienka, že výdavky
projektu sú oprávnené upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov
z 2.1 na 2.4, a to z dôvodu vydania Príručky k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.2 zo dňa 06. 06. 2019,
verzia 2.3 zo dňa 26. 11. 2019 a verzia 2.4 zo dňa 13. 12. 2019.
Zároveň došlo v popise PPP č. 8 a v popise č. 10 Podmienka splnenia hodnotiacich kritérií k doplneniu
a aktualizácii pre výzvu relevantných postupov na overenie hospodárnosti výdavkov, za účelom
zosúladenia prílohy č. 2 výzvy s Príručkou k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.4. Rovnako boli vykonané
štylistické úpravy a vecné precizovanie textu.
3.2. Zmena znenia PPP č. 16 Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu
Usmernením sa v PPP č. 16 mení termín splnenia podmienky vyhláseného verejného obstarávania, a to
z dňa predloženia ŽoNFP na deň doplnenia ŽoNFP.
3.3. Úprava prílohy č. 1 príručky pre žiadateľa Záväzne formuláre – Príloha č. 4 ŽoNFP – Podporná
dokumentácia k oprávnenosti výdavkov
V nadväznosti na aktualizáciu výzvy v súvislosti s overovaním hospodárnosti výdavkov boli upravené
upozornenia v hárku „Podrobný rozpočet projektu“.
4. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov:
4.1. Zmena uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov
Usmernením sa upravuje číselné označenie uplatniteľnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov z 2.1
na 2.4, a to vzhľadom na zmenu platnej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov.
4.2. Doplnenie nových a spresnenie opisu vybraného typu oprávnených výdavkov
Usmernením sa dopĺňajú nové typy oprávnených výdavkov v časti Zoznam oprávnených výdavkov,
z dôvodu ich relevantnosti v prípade príslušnej výzvy a za účelom jednoznačného vymedzenia ich
oprávnenosti v tejto výzve. Zároveň sa spresňuje opis vybraného typu oprávneného výdavku, za účelom
predchádzania vzniku neoprávnených výdavkov.
4.3. Úprava a doplnenie poznámok pod čiarou
Usmernením dochádza k aktualizácii znenia existujúcich a k doplneniu nových poznámok pod čiarou
v texte prílohy, za účelom zosúladenia prílohy č. 4 výzvy s Príručkou k oprávnenosti výdavkov, verzia 2.4
a predchádzania vzniku neoprávnených výdavkov.
ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 30. 01. 2020.
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Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce (tak ako je uvedené v jednotlivých bodoch) sa vzťahujú na ŽoNFP
predložené po 2. decembri 2019.
V prípade ŽoNFP predložených po 2.decembri 2019, avšak 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.
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