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CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 6 k 22. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(ďalej len „usmernenie“) je najmä:
1. úprava vybraných podmienok poskytnutia príspevku (ďalej len „PPP“),
2. aktualizácia výzvy v nadväznosti na aktualizáciu Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo
orientované projekty OP KŽP, verzia 2.9,
3. úprava textov - štylistické a formálne úpravy textov, úprava textov vyvolaná vyššie uvedenými vecnými
zmenami, ďalšie upresňujúce úpravy v rámci dokumentácie výzvy.
Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“) mení výzvu
v súlade s § 17 ods. 6 a 8 zákona o príspevku z EŠIF spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene
podmienok poskytnutia príspevku. Zmena nie je v rozpore s princípmi transparentnosti, nediskriminácie
a rovnakého zaobchádzania.

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

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

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
1. Zmeny výzvy
1.1. Úprava PPP oprávnenosť aktivít projektu
Vzhľadom na charakter oprávnených činností, resp. plnenia úloh žiadateľa/partnera (štátna rozpočtová a
štátna príspevková organizácia zriadená, resp. v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti
ochrany prírody) v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o ochrane prírody“), resp. zriaďovateľskej listiny, resp. štatútu a v nadväznosti na
pripravované projekty bol primeraným spôsobom upravený opis predmetnej PPP s cieľom vylúčenia
pochybnosti.
1.2. Úprava PPP týkajúcej sa štátnej pomoci a vyplývajúcej zo schém štátnej pomoci
Vzhľadom na charakter oprávnených činností, resp. plnenia úloh žiadateľa/partnera (štátna rozpočtová a
štátna príspevková organizácia zriadená, resp. v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti
ochrany prírody) v zmysle zákona o ochrane prírody, resp. zriaďovateľskej listiny, resp. štatútu
a v nadväznosti na charakter výzvy a oprávnených aktivít a teda, že vo vzťahu k oprávneným aktivitám sa
neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci bol primeraným spôsobom upravený opis predmetnej PPP s cieľom
vylúčenia pochybnosti poskytnutia štátnej pomoci.
2. Zmeny prílohy č. 1 výzvy - Formulár ŽoNFP vrátane preddefinovaných formulárov povinných príloh
ŽoNFP
2.1. Formulár ŽoNFP:
-

Formálna úprava - Doplnenie spresňujúcich inštrukcii k vypracovaniu dotknutých častí formulára ŽoNFP
v nadväznosti na úpravu výzvy a Príručky pre žiadateľa.
Doplnenie údajov požadovaných v rámci tabuľky 7.2 a 7.3 formulára ŽoNFP – v nadväznosti na bod 1.2
tohto usmernenia sa dopĺňa požiadavka na vloženie informácii na overenie podmienok týkajúcich sa
štátnej pomoci a vyplývajúcich zo schém štátnej pomoci.
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-

Úprava časti č. 14 a 15 formulára ŽoNFP - V nadväznosti na vyššie popísané úpravy sa primerane
upravuje obsah tabuľky č. 14 formulára ŽoNFP, ako sa aj primerane upravuje, resp. rozširuje rozsah
vyhlásení v tabuľke č. 15 formulára ŽoNFP.

2.2. Úprava formulára Súhrnného čestného vyhlásenia partnera žiadateľa
V nadväznosti na bod 1.1 – 1.2 tohto usmernenia sa primerane upravuje vyhlásenia partnera žiadateľa.
3. Zmeny prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa
3.1. Realizácia formálnych a upresňujúcich úprav
V celom dokumente Príručky pre žiadateľa boli (podobne ako v prípade dokumentu výzvy) uskutočnené
formálne a upresňujúce úpravy textu, napr.:
-

aktualizuje sa odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k OV.

3.2. Spresnenie PPP, oprávnenosť aktivít projektu
V nadväznosti na bod 1.1 usmernenia a s cieľom vylúčenia pochybností bol spresnený popis a spôsob
overovania PPP. Predmetná úprava nie je zmenou PPP.
3.3. Spresnenie PPP, oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity
V súvislosti s problematikou nárastu cien a v nadväznosti na Všeobecné metodické usmernenie Úradu pre
verejné obstarávanie k aplikácii §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov bol s cieľom vylúčenia pochybností spresnený popis a spôsob
overovania PPP. Predmetná úprava nie je zmenou PPP.
3.4. Spresnenie PPP týkajúcej sa štátnej pomoci a vyplývajúcej zo schém štátnej pomoci
V nadväznosti na bod 1.2 usmernenia a s cieľom vylúčenia pochybností bol spresnený popis a spôsob
overovania PPP. Predmetná úprava nie je zmenou PPP.
4. Zmeny v prílohe č. 4 výzvy – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov - Aktualizácia uplatniteľnej
verzie Príručky k OV
Aktualizuje sa odkaz na uplatniteľnú verziu Príručky k OV, primerane sa upravuje obsah prílohy č. 4.
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 vo forme sledovania zmien.
ÚČINNOSŤ ZMIEN A ICH VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoNFP
Usmernenie je účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 14. októbra 2022.
Zmeny vyplývajúce z Usmernenia sa vzťahujú na ŽoNFP predložené po 30. septembri 2022.
V prípade ŽoNFP predložených po 30. septembri 2022, 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 15 pracovných dní
od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.

3

