
 

 
 

Informácia o oprave textu pre výzvy: 
 

kódy výziev:       OPŽP-PO3-09-3 – zverejnená dňa 03.08.2009 
                          OPŽP-PO1-09-3 – zverejnená dňa 21.08.2009 
 
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 02 žiadosti o NFP - Finančná analýza - tabuľková 
časť“. 
Nakoľko v rámci uvedeného dokumentu došlo k úprave výpočtu stanovenia intenzity 
pomoci z OPŽP pre projekty verejného sektora generujúce príjem a projekty súkromného 
sektora mimo schém štátnej pomoci generujúce príjem, ktorých celkové investičné 
výdavky nepresahujú 1 000 000 €, z dôvodu zabezpečiť presnejší výpočet výšky NFP 
v zmysle čl. 1 Nariadenia (ES) 1341/2008, ktorým sa mení a dopĺňa čl. 55 Nariadenia 
(ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
a Kohéznom fonde, uvedený dokument sa nahrádza novým – aktualizovaným 
dokumentom, ktorý je prílohou tejto informácie. 
 
2. úprava dokumentu „Príloha 01 k Metodike na vypracovanie finančnej analýzy 
- Finančná analýza - tabuľková časť – VZOR“ 
Nakoľko v rámci uvedeného dokumentu došlo k úprave výpočtu stanovenia intenzity 
pomoci z OPŽP pre projekty verejného sektora generujúce príjem a projekty súkromného 
sektora mimo schém štátnej pomoci generujúce príjem, ktorých celkové investičné 
výdavky nepresahujú 1 000 000 €, z dôvodu zabezpečiť presnejší výpočet výšky NFP 
v zmysle čl. 1 Nariadenia (ES) 1341/2008, ktorým sa mení a dopĺňa čl. 55 Nariadenia 
(ES) č. 1083/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
a Kohéznom fonde, uvedený dokument sa nahrádza novým – aktualizovaným 
dokumentom, ktorý je prílohou tejto informácie. Uvedený dokument je prílohou č. 1 k 
Prílohe č. 2 k Príručke pre žiadateľa – Metodike na vypracovanie finančnej analýzy. 
 
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené po zverejnení tejto 
informácie musia zohľadňovať náležitosti v nej obsiahnuté. V prípade ich 
nedodržania budú žiadatelia dožiadaní o opravu jej v zmysle. 
 
Uvedené úpravy nemajú vplyv na zmenu podmienok vyhlásených výziev na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, na ich zrušenie, resp. 
pozastavenia, v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. 
 
Ostatné dokumenty zverejnené v rámci vyššie uvedených vyhlásených výziev ostávajú 
bez zmeny. 
 
V Bratislave,  12. októbra 2009 
 

         doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., v.r. 
                                                            podpredseda vlády Slovenskej republiky 

     pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, 
                                                                      ľudské práva a menšiny 

                    a poverený riadením Ministerstva životného prostredia 
                                           Slovenskej republiky 


