Informácia o oprave textu pre výzvy:

kód výzvy: OPŽP-PO4-10-1 – vyhlásená dňa 01. 02. 2010
kód výzvy: OPŽP-PO2-10-2 – vyhlásená dňa 19. 02. 2010

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné
prostredie si dovoľuje informovať žiadateľov o nasledovnej oprave textu pre vyššie
uvedené výzvy:
1. úprava dokumentu „Príloha č. 2. - Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie –
sektor verejnej správy a súkromný sektor – Formulára žiadosti o nenávratný
finančný príspevok
V súvislosti so zmenou číslovania položiek pasív účtovného výkazu Súvaha Úč ROPO
SFOV 1 – 01 na rok 2009 pre subjekty pôsobiace vo verejnom sektore došlo v
tabuľke „Ukazovatele hodnotenia finančnej situácie žiadateľa zo sektora verejnej správy“
k úprave v časti „Údaje zo súvahy“ kde sa stĺpec D „Riadok výkazu (S=Súvaha)
2009“ nahrádza aktualizovaným textom.
Z uvedeného dôvodu sa dokument „Príloha č. 2. - Ukazovatele hodnotenia
finančnej situácie – sektor verejnej správy a súkromný sektor – Formulára
žiadosti o nenávratný finančný príspevok nahrádza novým – aktualizovaným
dokumentom, ktorý je prílohou tejto informácie.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tejto
informácie musia zohľadňovať náležitosti v nej obsiahnuté. V prípade ich
nedodržania budú zo strany Ministerstva životného prostredia SR žiadatelia
dožiadaní o opravu v zmysle tejto informácie, a to v rámci kontroly formálnej
správnosti žiadosti o NFP prostredníctvom Výzvy na doplnenie chýbajúcich
náležitostí žiadosti o NFP.
Pri
žiadostiach
o
nenávratný
finančný
príspevok,
predložených
pred zverejnením tejto informácie, budú zo strany Ministerstva životného
prostredia SR žiadatelia dožiadaní o opravu, a to v rámci kontroly formálnej
správnosti žiadosti o NFP prostredníctvom Výzvy na doplnenie chýbajúcich
náležitostí žiadosti o NFP.
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 Z.z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov.
Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetných výziev ostávajú bez zmeny.

V Bratislave, 1. júna 2010

doc. Ing. Jozef Medveď, PhD.
minister životného prostredia Slovenskej republiky

