
 
 
 
 
 

Oznámenie o oprave textu pre výzvy zverejnené dňa 7.5.2009: 
 
 

kód výzvy OPŽP-PO1-09-2 
kód výzvy OPŽP-PO2-09-1 
kód výzvy OPŽP-PO2-09-2 
kód výzvy OPŽP-PO3-09-1 
kód výzvy OPŽP-PO4-09-2 

 
 
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné 
prostredie si dovoľuje informovať žiadateľov o nasledovných opravách textu pre vyššie 
uvedené výzvy: 
 
 
1) Úprava textu vo výzve OPŽP-PO1-09-2 Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a 
racionálne využívanie vôd - Operačný cieľ 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania  
a hodnotenia povrchových vôd a podzemných vôd: 
V kapitole 11. ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI ALEBO PODPORY v časti 
Intenzita pomoci sa v texte: „Maximálna miera spolufinancovania pre subjekty sektora 
verejnej správy (okrem organizácií štátnej správy) a subjekty súkromného sektora mimo 
schém štátnej pomoci je stanovená na 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu 
z ERDF a štátneho rozpočtu SR“ mení „z ERDF a štátneho rozpočtu SR“ na  
„z Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu SR“ 
 
 
2) Úprava textu vo výzve OPŽP-PO3-09-1 Prioritná os 3 Ochrana ovzdušia  
a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy- Operačný cieľ 3.1 Ochrana ovzdušia 
– II. skupina aktivít: 
V kapitole 11. ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI ALEBO PODPORY v časti 
Prioritné témy sa tabuľka: 

47 Kvalita vzduchu 

 
nahrádza novou tabuľkou: 

52 Podpora čistej mestskej dopravy 

 
 
3) Úprava týkajúca sa horizontálnych priorít (IS, TUR, MRK) v dokumente 
Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF (pod 25 
MEUR verzia 3.1), platná pre všetky výzvy zverejnené dňa 7.5.2009: 
V kapitole 3.2 Postup pri vypracovaní ŽoNFP a prílohy 1 Opis projektu, podkapitola 3.2.1 
Formulár Žiadosti o NFP a postup pri jeho vypracovaní, bod  15. Súlad s horizontálnymi 
prioritami, časť 15 A.: Rozvoj informačnej spoločnosti, 15 B.: Trvalo udržateľný rozvoj  a 
15 C.: Marginalizované rómske komunity (str. 43 až 52) sa pôvodný text nahrádza 
novým znením podľa Prílohy č 1. tohto oznámenia. 
 



Projekty predložené po zverejnení tohto oznámenia musia zohľadňovať náležitosti v ňom 
obsiahnuté. V prípade ich nedodržania budú žiadatelia dožiadaní o opravu v zmysle tohto 
oznámenia.  
 

Uvedené úpravy nemajú vplyv na zmenu podmienok vyhlásených výziev na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, na ich zrušenie, resp. 
pozastavenie, v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.  
 
 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetných výziev zostávajú bez zmeny. 
 
 

                    
 
 

Ing. Viliam Turský v.r. 
         minister životného prostredia SR 

 
 
V Bratislave, 23.6.2009                                  


