
 
 

Oznámenie o oprave textu pre výzvy a oznamy: 
 

kód výzvy: OPŽP-PO1-08-2 – zverejnená dňa 14.07.2008 
kód výzvy: OPŽP-PO1-08-3 – zverejnená dňa 02.07.2008 
kód výzvy: OPŽP-PO2-08-3 - zverejnená dňa 02.07.2008 
kód výzvy: OPŽP-PO4-08-3 - zverejnená dňa 30.06.2008 
kód výzvy: OPŽP-PO4-08-5 - zverejnená dňa 30.06.2008 
kód výzvy: OPŽP-PO5-08-2 - zverejnená dňa 15.07.2008 

kód oznamu: OPZP-PO1-08-1-VP 
kód oznamu: OPZP-PO2-08-1-VP 

                
Oznámenie o úprave príloh k Finančnej analýze projektu  

 

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné 
prostredie si dovoľuje informovať žiadateľov o skutočnosti, že v prílohách k dokumentu 
„Metodika na vypracovanie finančnej analýzy projektu“ nastali zmeny. Ide o nasledujúce 
dokumenty:  
 

1) vo výzvach zverejnených dňa 30.6.2008 a 2.7.2008:  
- príloha 1 k metodike na vypracovanie finančnej analýzy – tabuľková časť  
- príloha 2 k metodike na vypracovanie finančnej analýzy – tabuľková časť – VZOR 

pre žiadateľov 
2) vo výzvach zverejnených dňa 14.7.2008 a 15.7.2008:  
- príloha 1 k metodike na vypracovanie finančnej analýzy – Finančná analýza – 

tabuľková časť – VZOR 
- príloha 02 Žiadosti o NFP – Finančná analýza – tabuľková časť  

     3)  v oznamoch zverejnených dňa 14.7.2008 
- príloha 1 k metodike na vypracovanie finančnej analýzy – Finančná analýza – 

tabuľková časť  
- príloha 2 k metodike na vypracovanie finančnej analýzy – Finančná analýza – 

tabuľková časť – VZOR pre žiadateľov 

 

V súvislosti so vzniknutými zmenami je potrebné, aby žiadatelia k finančnej 
analýze projektu predložili tabuľkovú časť finančnej analýzy vypracovanú 
v zmysle vyššie uvedených aktualizovaných dokumentov zverejnených spolu 
s týmto oznámením. Finančná analýza projektu – tabuľková časť - je povinnou prílohou 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekty mimo schémy štátnej pomoci 
generujúce príjmy a projekty v rámci schémy štátnej pomoci.  
 

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 a oznamov o predkladaní 
projektových zámerov veľkých projektov. 
 
 
 
                   Ing. Ján Chrbet, v.r. 

          minister životného prostredia SR 
               
V Bratislave, 28.08.2008                                  


