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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD 

Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve č. 76 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ďalej len „usmernenie“) je: 

1. navýšenie celkovej indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu z pôvodných 500 000 EUR na 
1 200 000 EUR z dôvodu predpokladaného využitia voľných disponibilných zdrojov s preukázateľnou 
absorpčnou kapacitou v danej oblasti; 

2. zmena termínu harmonogramu a intervalu hodnotiacich kôl s cieľom efektívneho čerpania finančných 
prostriedkov a optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP; 

3. aktualizácia limitných hodnôt princípu Value for money z dôvodu úpravy celkovej indikatívnej výšky 
finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu; 

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. 76 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranú na 
zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd (ďalej len „výzva“) v súlade s § 17 ods. 
6 zákona o príspevku z EŠIF. 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Týmto usmernením sa mení: 

1. výzva, 

2. príloha č. 3 Formulára ŽoNFP – Value for money, 

3. príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa. 

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 

1. Zmeny vo výzve: 

1.1. Navýšenie Indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 

Z dôvodu predpokladaného využitia voľných disponibilných zdrojov s preukázateľnou absorpčnou kapacitou v 
danej oblasti dochádza k navýšeniu celkovej indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu z pôvodných 
500 000 EUR na 1 200 000 EUR; 

1.2. Zmena harmonogramu a intervalu hodnotiacich kôl 

Z dôvodu blížiaceho sa termínu ukončenia programového obdobia 2014-2020 a s cieľom efektívneho čerpania 
finančných prostriedkov a optimalizácie procesu schvaľovania ŽoNFP, RO mení termín harmonogramu 
a intervalu hodnotiacich kôl z dvojmesačného na mesačný interval.  

 

2. Zmeny v prílohe č. 3 ŽoNFP – Value for money: 

2.1. Zmena limitných hodnôt v rámci príspevku projektu k špecifickému cieľu OP KŽP - princíp Value for 
Money 

Z dôvodu úpravy celkovej indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu dochádza k zmene limitných 
hodnôt princípu Value for Money. 
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3. Zmeny v prílohe č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa: 

3.1. Úprava opisu podmienky splnenia kritérií pre výber projektov 

Z dôvodu úpravy limitných hodnôt Value for money dochádza k úprave kritéria 1.2 „Príspevok projektu k 
príslušnému špecifickému cieľu operačného programu“ náležitým spôsobom.  

 
 
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 27.1.2023. 

Zmeny vyplývajúce z usmernenia sa vzťahujú na ŽoNFP predložené od 2. hodnotiaceho kola (vrátane), t. j. 
ŽoNFP predložené po 30.11.2022.  

V prípadoch predložených ŽoNFP, ktoré môžu byť zmenami vyplývajúcimi z usmernenia dotknuté, 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. 


