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CIEĽ USMERNENIA
Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „usmernenie“) je upraviť najmä vybrané prílohy žiadosti o nenávratný finančný
príspevok (ďalej aj „NFP“), ktoré boli predkladané vo forme čestného vyhlásenia a nahradiť
ich dokumentmi preukazujúcimi splnenie podmienok poskytnutia pomoci už pri predkladaní
žiadosti o NFP z dôvodu zabezpečenia efektívneho výkonu konania o žiadosti o NFP v rámci
výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-13-3 (ďalej len „výzva“). Zároveň
boli v dokumentácii výzvy doplnené spresňujúce a vysvetľujúce ustanovenia a vykonané
formálne úpravy.
Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o vykonaní uvedených
úprav s cieľom zabezpečiť efektívne čerpanie finančných prostriedkov v rámci Operačného
programu Životné prostredie.
Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení ďalšie podmienky poskytnutia pomoci v
zmysle § 13 ods. 3 písm. j) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z
fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
ZMENA NA ZÁKLADE USMERNENIA
1.

Usmernením sa na úvodnej strane dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok“, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 3
Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, Operačný cieľ
3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných
zdrojov energie, kód výzvy OPŽP-PO3-13-3“ nahrádza pôvodný text:
„Dátum uzavretia výzvy: 27.05.2013“
nasledovným:
„Dátum uzavretia výzvy: 14.06.2013“

2.

Usmernením sa na strane 7 dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok“ v kapitole 5.3 Oprávnenosť aktivít realizácie projektu v odseku
začínajúcom textom „V rámci výzvy s kódom OPŽP-PO3-13-3“, mení odkaz na
poznámku pod čiarou č. 7 pri druhom výskyte slova „biomasa“, pričom nový odkaz
odkazuje na poznámku pod čiarou č. 6.

3.

Usmernením sa na strane 7 dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok“ v kapitole 5.4 Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu na koniec
druhého odseku dopĺňa veta:
„Zároveň je nevyhnutné rešpektovať ďalšie obmedzenia vo vzťahu k
oprávneným/neoprávneným výdavkom pre operačný cieľ 3.2, uvedené v kapitole 3.2.6.2
Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie v aktuálnom znení.“

4.

Usmernením sa na strane 8 dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok“ v kapitole 5.6 Časová oprávnenosť realizácie projektu na koniec
prvého odseku dopĺňa veta:
V súvislosti s časovou oprávnenosťou výdavkov, Riadiaci orgán odporúča stanoviť dobu
realizácie všetkých aktivít projektu do 30.9.2015.

5.

Usmernením sa na strane 10 dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok“ v kapitole 5.12 Súlad projektu s pravidlami štátnej pomoci pred
posledný odsek dopĺňa nový odsek v nasledovnom znení:
„V prípade uplatnenia preskúmavacieho postupu zo strany štatutárneho orgánu
riadiaceho orgánu podľa § 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore v termíne po 1.1.2014,
žiadateľ bude musieť spĺňať aj podmienky poskytnutia štátnej pomoci podľa schémy
štátnej pomoci platnej a účinnej v čase preskúmania žiadosti v roku 2014. Riadiaci orgán
zabezpečí, aby posúdenie uvedenej podmienky bolo vykonané v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona o pomoci a podpore.“

6.

Usmernením sa na strane 11 dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok“ v kapitole 5.13 Oprávnenosť z hľadiska podmienok záložného práva
k hnuteľnému/nehnuteľnému majetku, ktorý je predmetom projektu, dopĺňa odkaz na novú
poznámku pod čiarou č. 10a.
Poznámka pod čiarou k novému odkazu 10a znie:
„Počas realizácie projektu je prijímateľ pomoci povinný požiadať o predchádzajúci
písomný súhlas Poskytovateľa pomoci, v prípade ak predmetom zálohu bude majetok
nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti, a to v súlade so Zmluvou
o poskytnutí NFP.“

7.

Usmernením sa na strane 12 dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok“ dopĺňa nadpis 7. kapitoly pred vetu „Proces konania o NFP v zmysle
§ 14 zákona o pomoci a podpore začína doručením žiadosti o NFP riadiacemu orgánu.“
v nasledovnom znení:

„7. ČASOVÝ HARMONOGRAM KONANIA O ŽIADOSTI O NFP“
8.

Usmernením sa na strane 12 dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok“ nahrádza pôvodný text:
„Vzhľadom na skutočnosť, že riadiaci orgán umožňuje žiadateľom v rámci kontroly
formálnej správnosti (v rámci overenia kritérií úplnosti žiadosti o NFP) doplniť
chýbajúce náležitosti žiadostí o NFP, ako aj nahradiť niektoré dokumenty preukazujúce
splnenie podmienok poskytnutia pomoci čestnými vyhláseniami, uvedená lehota sa
predĺži o dobu potrebnú na:
- vypracovanie a doručenie Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP
(začiatok plynutia ktorej je totožný s dňom ukončenia kontroly splnenia kritérií
úplnosti predloženej žiadosti o NFP), predloženie týchto náležitostí žiadateľom, ako aj
ich overenie zo strany riadiaceho orgánu;

- vypracovanie Žiadosti o predloženie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok
poskytnutia pomoci, doručenie tejto žiadosti žiadateľovi, predloženie dokumentov
preukazujúcich splnenie príslušných podmienok poskytnutia pomoci žiadateľom a ich
overenie zo strany riadiaceho orgánu.
Riadiaci orgán je oprávnený aplikovať analogický postup aj v súvislosti s úpravou
rozpočtu projektu v rámci žiadosti o NFP v prípade, keď identifikácia neoprávnených
výdavkov projektu v procese odborného hodnotenia, príp. v procese kontroly formálnej
správnosti žiadostí o NFP má dopad na potrebu úpravy rozpočtu projektu žiadateľom.
V prípade nepredvídateľných okolností na strane riadiaceho orgánu, prípadne iných
okolností ovplyvnených externými faktormi, si riadiaci orgán vyhradzuje právo túto
lehotu 100 dní ďalej predĺžiť.“
nasledovným:
„Vzhľadom na skutočnosť, že riadiaci orgán umožňuje žiadateľom v rámci kontroly
formálnej správnosti (v rámci overenia kritérií úplnosti žiadosti o NFP) doplniť
chýbajúce náležitosti žiadostí o NFP, uvedená lehota sa predĺži o dobu potrebnú na
vypracovanie a doručenie Výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o NFP
(začiatok plynutia ktorej je totožný s dňom ukončenia kontroly splnenia kritérií úplnosti
predloženej žiadosti o NFP), predloženie týchto náležitostí žiadateľom, ako aj ich
overenie zo strany riadiaceho orgánu.
V prípade nepredvídateľných okolností na strane riadiaceho orgánu, prípadne iných
okolností ovplyvnených externými faktormi, si riadiaci orgán vyhradzuje právo túto
lehotu 100 dní ďalej predĺžiť.“
9.

Usmernením sa v celom rozsahu nahrádza dokument „Príručka pre žiadateľa
o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho
fondu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom
OPŽP-PO3-13-3“ (ďalej aj „Príručka“). Úpravy a doplnenia vykonané v Príručke sú
vyznačené vo forme sledovania zmien.

10. Usmernením sa vypúšťa Príloha č. 18 žiadosti o NFP – Výročná správa žiadateľa za rok
predchádzajúci predloženiu žiadosti a nahrádza sa prílohou „Dokumenty preukazujúce
splnenie niektorých podmienok poskytnutia pomoci“.
11. Usmernením sa nahrádza znenie nasledujúcich príloh:
 Formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok
 Príloha č. 1 žiadosti o NFP – Opis projektu
 elektronický vzor Prílohy č. 2 žiadosti o NFP - sumarizácia všetkých vykonaných/
plánovaných verejných obstarávaní /obchodných verejných súťaží
 Príloha č. 4 žiadosti o NFP - Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa
 Príloha č. 5 žiadosti o NFP - Sumarizácia dokladov potvrdzujúcich vysporiadanie
majetkovo-právnych vzťahov
 Príloha č. 6 ŽoNFP – Čestné vyhlásenie žiadateľa k zmluvám
 elektronický vzor Prílohy č. 8 ŽoNFP – Sumarizácia dokladov v zmysle
stavebného zákona – úprava sa týka výlučne číslovania uvedeného v hlavičke
prílohy



Príloha č. 21 žiadosti o NFP – Čestné vyhlásenie v prípade žiadateľa spadajúceho
pod schému štátnej pomoci

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP ŽP si
zároveň dovoľuje informovať, že v súlade s § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008
Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších
predpisov sú žiadatelia, ktorí predložili žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
uvedenej výzvy do termínu zverejnenia tohto usmernenia, oprávnení najneskôr do aktuálne
platného termínu uzavretia výzvy doplniť alebo zmeniť predloženú žiadosť o nenávratný
finančný príspevok tak, aby bola v súlade so zmenami podmienok a súvisiacimi opravami
textu výzvy, uvedenými v tomto usmernení. Počas tejto doby je teda možné predkladať
doplnené alebo zmenené žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

