Oznámenie o oprave textu pre výzvu zverejnenú dňa 2.6.2009:
kód výzvy OPŽP-PO3-09-2
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné
prostredie vydáva nasledovné oznámenie o opravách chýb v písaní pre vyššie uvedenú
výzvu:

1) Úprava čísla poznámky pod čiarou v texte Výzvy OPŽP-PO3-09-2 Prioritná os 3
Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov
energie, I. skupina aktivít:
V kapitole 6. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU, v časti I. skupina C. sa
v texte:“....s výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu7“
opravuje číslo poznámky pod čiarou z č. 7 na č. 8. Opravený text má nasledovné
znenie:“....s výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu8“.
2) Úprava textu v dokumente - Príloha č. 30 žiadosti o nenávratný finančný
príspevok - Výpočet oprávnených výdavkov pre projekty v rámci schém ŠP na
ochranu životného prostredia (skupinová výnimka) k výzve OPŽP-PO3-09-2
Prioritná os 3 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory
obnoviteľných zdrojov energie, I. skupina aktivít:
V tabuľke vytvorenej v programe Excel v záložke s názvom: „obnoviteľné zdroje energie
a kogenerácia“ a v záložke s názvom „Príklad OZE a kogenerácia“:
- v stĺpci „Názov a popis objektu/položky navrhovanej investície“, v bunke C14 sa
nahrádza text: „napr. SO 01 kotol na zemný plyn o predpokladanom inštalovanom
výkone rovnakom ako zariadenie na obnoviteľný zdroj energie, ktoré je predmetom
projektu“ textom „napr. SO 01 zariadenie na využitie obnoviteľného zdroja
energie pre výrobu tepla - napr. kotol na biomasu“;
- v stĺpci „Názov a popis objektu/položky referenčnej investície“ v bunke E14 sa nahrádza
text: „napr. SO 01 zariadenie na využitie obnoviteľného zdroja energie pre výrobu tepla napr. kotol na biomasu“ textom „napr. SO 01 kotol na zemný plyn o
predpokladanom inštalovanom výkone rovnakom ako zariadenie na obnoviteľný
zdroj energie, ktoré je predmetom 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 vyhlásenej výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, na jej zrušenie, resp.
pozastavenie, v zmysle ustanovení zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.
Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.
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