Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia
vydáva
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k
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Špecifický cieľ
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Dátum vydania usmernenia č. 1: 16. júl 2021
Dátum účinnosti usmernenia č. 1: 16. júl 2021

CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve č. 67 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „usmernenie“) je najmä:
1. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Systém riadenia európskych štrukturálnych
a investičných fondov, verzia 11
2. aktualizácia výzvy v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona 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“)
3. spresnenie a doplnenie inštrukcií a opisov postupov súvisiacich s vypracovaním a predkladaním žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“),
4. odstránenie 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
č. 67 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na podporu
budovania environmentálnych centier za účelom realizácie informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu
klímy v súlade s § 17 ods. 6 zákona o príspevku z EŠIF.

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU
Týmto usmernením sa mení:
1.
2.
3.
4.

výzva,
príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP,
príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa vrátane príloh,
príloha č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
1. Zmeny výzvy:
1.1. Aktualizácia časti „Miesto a spôsob predloženia ŽoNFP“
Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov dochádza
k definovaniu spôsobu predloženia ŽoNFP na RO prioritne prostredníctvom e-schránky. RO akceptuje listinné
predloženie príloh ŽoNFP len z dôvodu technických obmedzení, ktoré súvisia s rozsahom predkladaných príloh
ŽoNFP a/alebo zachovaním ich zrozumiteľnosti a presnosti (napríklad rozsiahla projektová a technická
dokumentácia alebo dokumentácia vytvorená v osobitných softvéroch- ak relevantné).
1.2. Doplnenie informácie
s poskytovateľom“

v časti

„Kontaktné údaje

poskytovateľa

a spôsob komunikácie

Z dôvodu aktualizácie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov sa dopĺňa v časti
„Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom“ možnosti kontaktovania Informačnoporadenských centier pre EŠIF, ktoré poskytujú odborné poradenstvo pre žiadateľov.
1.3. Doplnenie informácie v časti „Upozornenie“ v rámci PPP č.8 „Podmienka oprávnenosti aktivít projektu“
Z dôvodu zachovania účelu výzvy bolo potrebné doplniť PPP č.8 o informáciu súvisiacu so zápisom účelu
budovy na liste vlastníctva, ako „Druh stavby s kódom 11 - Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum“ a to
najneskôr do termínu ukončenia realizácie projektu. Zároveň v uvedenej časti bola doplnená aj informácia
o možnosti vzniku výdavkov na publikačné materiály aj pred skolaudovaním budovy. Uvedené doplnenie je
informatívne a nepredstavuje zmenu predmetnej PPP.
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1.4. Spresnenie podmienky Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu(PPP č.14)
S cieľom vylúčenia pochybností a nesprávnej interpretácie PPP č. 14 „Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné
aktivity projektu“, v rámci ktorej je stanovená o.i. výnimka, pri ktorej žiadateľ nie je povinný mať najneskôr ku
dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie na zákazky, ktorých realizácia
(rozumej plnenie) je plánovaná neskôr ako 12 mesiacov po predložení ŽoNFP, bola doplnená informácia
v poznámke pod čiarou, na aké zákazky sa uvedená výnimka vzťahuje (t.j. výhradne len na zákazky súvisiace
s podaktivitou 2 - Informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu klímy). Predmetná úprava nie je zmenou
PPP.
1.5. Aktualizácia verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP
na verziu 2.6
V nadväznosti na vydanie novej verzie Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty
OP KŽP bolo v dokumente vykonaná úprava verzie z 2.5 na 2.6.
1.6. Doplnenie v časti „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 RO oprávnený výzvu zmeniť, ako aj o lehotu, do kedy RO umožní žiadateľovi
vykonať zmenu ŽoNFP pri zmene výzvy.
2. Zmeny prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP
2.1. Formálna úprava formulára ŽoNFP
S cieľom zosúladenia formulára ŽoNFP uvádzaného v prílohe č. 1 výzvy s formulárom ŽoNFP v ITMS 2014+
boli v prílohe č. 1 vykonané formálne úpravy. Zároveň boli pre vylúčenie pochybností doplnené podrobnejšie
inštrukcie pre vyplnenie vybraných častí formulára ŽoNFP.
3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa:
3.1. Zmena definície pojmu „deň doručenia“

V nadväznosti na bod 1.1 usmernenia sa v kapitolách 2, primerane upravuje opis doručenia ŽoNFP prioritne
prostredníctvom e-schránky. Spôsob doručovania písomností je upravený v celom dokumente v súlade
s aktualizáciou Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, verzia 11.
3.2. Spresnenie definície “Environmentálne centrum“
Z dôvodu jasnej a zrozumiteľnej definície „environmentálneho centra“, ako aj z dôvodu zachovania účelu výzvy
bolo potrebné upresniť uvedenú definíciu v časti 1.2. Definície pojmov a použité skratky a pojmy. Uvedené
doplnenie je informatívne a nepredstavuje zmenu predmetnej PPP.
3.3. Úprava a spresnenie relevantnosti preukazovania pôsobnosti v oblasti tvorby a ochrany životného
prostredia v rámci právnych foriem (PPP č. 1).
S cieľom vylúčenia pochybností a nesprávnej interpretácie v rámci PPP č. 1 bola uvedená informácia, že
preukazovanie pôsobnosti v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia sa netýka subjektov územnej
samosprávy. Zároveň v kapitole 3.1 inštrukcia týkajúca sa prílohy č. 1 ŽoNFP - Dokumenty preukazujúce právnu
subjektivitu žiadateľa a plnomocenstvo je vykonaná úprava v zmysle spresnia preukazovania pôsobnosti
v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia pre jednotlivé relevantné právne formy žiadateľa Uvedené
doplnenie je informatívne a nepredstavuje zmenu predmetnej PPP.
3.4. Úprava opisu podmienky splnenia kritérií pre výber projektov
Za účelom zvýšenia miery transparentnosti sa rozširuje opis Podmienky splnenia kritérií pre výber projektu
doplnený o spôsobe a bodovom hodnotení v rámci jednotlivých hodnotiacich kritérií. Uvedené doplnenie je
informatívne a nepredstavuje zmenu predmetnej PPP, resp. zmenu hodnotiacich kritérií.
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3.5. Spresnenie podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schémy štátnej pomoci (PPP č.12)
S cieľom vylúčenia pochybností a nesprávnej interpretácie bola v rámci PPP č. 12 doplnená informácia kedy
príspevok poskytovaný na oprávnené podaktivity tak, ako sú stanovené výzvou. Uvedené doplnenie je
informatívne a nepredstavuje zmenu predmetnej PPP.
3.6. Spresnenie podmienky Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu (PPP č.14)
V nadväznosti na bod 1.4 Usmernenia sa dopĺňa do poznámky pod čiarou informácia, že uvedená výnimka sa
vťahuje výhradne len na zákazky súvisiace s podaktivitou 2 - Informačné aktivity v oblasti adaptácie na zmenu
klímy“. Zároveň sa aktualizuje internetové prepojenie na jednotnú príručku pre žiadateľov/ prijímateľov
k procesu a kontrole verejného obstarávania/ obstarávania. Predmetná úprava nie je zmenou PPP.
3.7. Aktualizácia verzie príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo- orientované projekty OP KŹP
na verziu 2.6
V nadväznosti na bod 1.5 Usmernenia bola v dokumente vykonaná úprava verzie príručky k oprávnenosti
výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŹP z verzie 2.5 na 2.6.
4. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov:
4.1. Aktualizácia uplatniteľnej verzie Príručky k OV
Aktualizuje sa odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k OV a primerane sa upravuje obsah prílohy č. 4 výzvy.
4.2. Formálno-technické úpravy prílohy č. 4
S cieľom zvýšenia transparentnosti a prechádzaniu nedostatkov boli upravené niektoré formulácie v prílohe č. 4
a pre vylúčenie pochybností explicitne doplnené niektoré neoprávnené výdavky (uvedená zmena nie je zmenou
podmienky oprávnenosti výdavkov).

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.

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP
Usmernenie je účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 16. júla 2021.
Zmeny vyplývajúce z Usmernenia sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené od vyhlásenia výzvy.
V prípade ŽoNFP predložených 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 15 pracovných dní od doručenia písomnej
informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.
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