
 
 

Oznámenie o oprave textu pre výzvy: 
 

kód výzvy: OPŽP-PO1-09-1  – zverejnená dňa 11.02.2009 
 

kód výzvy: OPŽP-PO4-09-1  – zverejnená dňa 11.02.2009 
 

kód výzvy: OPŽP-PO5-09-1  – zverejnená dňa 11.02.2009 
 

                
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 Prílohy 01 žiadosti o NFP – Opis projektu – doplnenie tabuľky č. 12 
Rozpočet výdavkov projektu vo väzbe na jeho aktivity, v ktorej žiadateľ 
uvedie rozpočet projektu v rozdelení podľa jednotlivých skupín výdavkov vo väzbe 
na aktivity projektu tak, aby bolo možné jednoznačným spôsobom identifikovať 
príslušnosť každého výdavku projektu k príslušnej/príslušným aktivite/aktivitám 
projektu. Aktualizovaná verzia Opisu projektu je zverejnená spolu s týmto 
oznámením.   

 

2) úprava dokumentu „Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný 
príspevok z ERDF/KF (pod 25 MEUR verzia 3.0): 

 

- oprava chyby v písaní v kapitole 2.2.1 Pravidlá financovania projektu 
podľa zaradenia žiadateľa, resp. projektu do príslušnej skupiny, skupina 
A1, str. 23 – z textu predposledného odseku sa vypúšťa časť poslednej vety 
v znení „žiadateľ v liste „Typ žiadateľa“ zvolí možnosť „výška celkových výdavkov 
je nižšia/rovná ako 1 mil. EUR“. Nové znenie uvedeného odseku je nasledovné: 
„Aj v prípade týchto projektov je potrebné vypracovať finančnú analýzu projektu 
podľa Metodiky na vypracovanie finančnej analýzy. Výpočet intenzity pomoci je 
automaticky zahrnutý v tabuľkovej časti finančnej analýzy pre projekty 
generujúce príjmy (príloha 2 žiadosti o NFP)“. 

 
- do kapitoly 3.2.2 Príloha 1 žiadosti o NFP – Opis projektu a postup pri 

jeho vypracovaní, sa dopĺňa bod 12. v nasledujúcom znení: 
 

„12. Rozpočet výdavkov projektu vo väzbe na jeho aktivity - uveďte 
rozpočet projektu v rozdelení podľa jednotlivých skupín výdavkov uvedených vo 
formulári žiadosti v tab. 13 Rozpočet projektu vo väzbe na aktivity projektu 
uvedené vo formulári žiadosti v tab. 11 Časový rámec realizácie projektu. 
Uvedenú tabuľku je potrebné vyplniť tak, aby bolo možné jednoznačným 
spôsobom identifikovať príslušnosť každého výdavku projektu 
k príslušnej/príslušným aktivite/aktivitám projektu“.  

  
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 ostávajú bez zmeny. 
   
 

                   Ing. Ján Chrbet, v.r. 
       minister životného prostredia SR 

V Bratislave, 06.03.2009                                  


