
 
      

 

 
 

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 

Podklad pre prijatie rozhodnutia Monitorovacieho výboru pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia  

formou uznesenia z hlasovania per rollam č. 24   
  

Schválenie uplatnenia miery spolufinancovania vo výške 100 % na výdavky vykázané v žiadostiach o platbu 
na EK za 8. účtovný rok (1. júla 2021 – 30. júna 2022)  

 
Členom MV sa predkladá na schválenie 

(článok 2 ods. 3 písm. f) štatútu MV) 

 



 
 

Vzhľadom na aktuálnu krízu spojenú s vojenskou agresiou Ruska na Ukrajine bolo nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2022/562 zo 6. apríla 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013 a nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o Kohézne opatrenia na podporu 

utečencov v Európe (CARE), umožnené uplatnenie miery spolufinancovania zo zdroja EÚ vo výške 100 % aj za 8. účtovný rok, t. j.  preplácanie 

žiadostí o platbu zo strany Európskej komisie (EK) vo výške 100 % za výdavky predložené v 8. účtovnom roku (v období od 1. júla 2021 

do 30. júna 2022), a to v termínoch predloženia žiadostí o platbu stanovených na národnej úrovni na základe dohody Certifikačného orgánu, Orgánu 

auditu a riadiaceho orgánu. 

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  (ďalej len „RO OP KŽP“) predkladá členom výboru na schválenie prijatím 

rozhodnutia formou hlasovania per rollam č. 24 návrh na schválenie uplatnenia miery spolufinancovania vo výške 100 % na výdavky vykázané 

v žiadostiach o platbu na EK za 8. účtovný rok (1. júla 2021 – 30. júna 2022)“. 

Uvedený návrh predstavuje len technickú zmenu operačného programu, ktorá bude RO OP KŽP vykonaná v informačnom systéme SFC2014 

bez potreby vykonania zmien v aktuálnej verzii operačného programu. 

Úprava miery spolufinancovania sa bude vzťahovať na všetky prioritné osi s výnimkou prioritnej osi 5 (Technická pomoc), kde aktuálny stav 

čerpania prostriedkov technickej pomoci voči EK je dosť vysoký a dokonca by za Európsky fond regionálneho rozvoja - viac rozvinutý región došlo 

k prekročeniu 100 % alokácie prioritnej osi vo vzťahu k schváleným žiadostiam o platbu na EK. 

Uplatnenie 100 % miery spolufinancovania na výdavky vykázané v žiadostiach o platbu na EK za 8. účtovný rok nebude mať vplyv na výšku 

už uhradených, respektíve v budúcnosti uhrádzaných výdavkov prijímateľom projektov OP KŽP. 

Schválenie uplatnenia miery 100 % spolufinancovania monitorovacím výborom bude následne oznámené EK a to pred predložením záverečnej 

žiadosti o platbu zo strany Certifikačného orgánu na EK za 8. účtovný rok, t. j. do 30. júna 2022. 

 

 


