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CIEĽ USMERNENIA 

 

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

(ďalej len „usmernenie“) je upraviť dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok s kódom OPŽP-PO5-12-1 (ďalej len „výzva“).  

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie rozhodol o úprave dátumu uzavretia 

výzvy (predlžení výzvy) z dôvodu zabezpečenia dostatočného časového priestoru na 

vypracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo strany oprávneného žiadateľa a 

s cieľom zabezpečiť efektívne čerpanie finančných prostriedkov v rámci Operačného 

programu Životné prostredie. 

 

Zverejnením tohto usmernenia Riadiaci orgán mení formálnu náležitosť výzvy v zmysle  

§13 ods. 2 písm. c) 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 úvodnej strane  dokumentu „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 5 Ochrana 

a regenerácia prírodného prostredia a krajiny, Operačný cieľ 5.1 Zabezpečenie priaznivého 

stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti 

o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky 

ohrozené druhy rastlín, živočíchov a  území vrátane realizácie monitoringu druhov 

a biotopov, kód výzvy OPŽP-PO5-12-1“ nahrádza pôvodný text: 

 

„Dátum uzavretia výzvy: 04.03.2013“ 

 

nasledovným: 

 

„Dátum uzavretia výzvy: 20.03.2013“ 

 

 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny. 

 

 

 

 

 


