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CIEĽ USMERNENIA 

 

Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

(ďalej len „usmernenie“) je upraviť indikatívnu výšku finančných prostriedkov v rámci  

výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO3-13-4 

(ďalej len „výzva“) vo forme navýšenia finančných prostriedkov.  

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave indikatívnej 

výšky finančných prostriedkov v rámci výzvy na základe aktualizovaných informácií o 

disponibilných finančných prostriedkoch v rámci Prioritnej osi 1 a s cieľom zabezpečenia 

efektívneho čerpania finančných prostriedkov v rámci Operačného programu Životné 

prostredie s ohľadom na blížiaci sa koniec programového obdobia 2007 – 2013. 

 

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy podľa § 13 

ods. 2 písm. h) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 

Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. 

 

ZMENA NA ZÁKLADE USMERNENIA 

 

Usmernením sa na strane 3 dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok“, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia 

a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, kód výzvy OPŽP-PO3-13-4“  

v kapitole 2. Indikatívna výška finančných prostriedkov nahrádza pôvodný text: 

 

„Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy je  

17 767 681,56 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a tomu zodpovedajúca výška 

spolufinancovania zo štátneho rozpočtu podľa typu prijímateľa v zmysle Stratégie 

financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 

v platnom znení.“ 

 

nasledovným: 

 

„Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy je  

20 425 550,00 EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a tomu zodpovedajúca výška 

spolufinancovania zo štátneho rozpočtu podľa typu prijímateľa v zmysle Stratégie 

financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 

v platnom znení.“ 

 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny. 

 

 

 


