Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje

vydáva

ZMENU č. 1

VYZVANIA NA PREDKLADLOŽENIE
ŽIADOSTI O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

NÁRODNÝ PROJEKT

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I.

Kód výzvy

OPLZNP-PO5-2017-3

Prioritná os

5

Špecifický cieľ

5.1.1

Zameranie

Vytváraním inkluzívneho prostredia v MŠ a podporou detí z MRK a
ich rodičov na základe práce s rodinou zvýšiť počet detí z MRK, ktoré
navštevujú MŠ a tým zabezpečiť zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
príslušníkov MRK ako jeden z nástrojov sociálnej inklúzie MRK.
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Cieľ zmeny
Cieľom Zmeny č. 1 k predmetnému vyzvaniu na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len
„zmena“) je úprava prílohy č. 4 vyzvania Zoznam skupín oprávnených výdavkov.
Touto zmenou SO pre OP ĽZ v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z
európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o
príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle §
17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, ktoré SO pre OPĽZ nie je oprávnený meniť.

Popis a zdôvodnenie zmeny
Predmetom úpravy prílohy č. 4 vyzvania „Zoznam skupín oprávnených výdavkov“ je zmena v skupine výdavkov 903
„Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu“, kde sa mení percentuálna výška paušálnej sadzby z 20 % na 33 %.
Zdôvodnenie zmeny:
Pri príprave ŽoNFP v nadväznosti na plánované legislatívne zmeny sa ukázalo, že je nevyhnutné rozšíriť niektoré
činnosti a aktivity projektu najmä v oblasti analytických činností za účelom vytvorenia relevantných podkladov pre
nastavovanie opatrení pokračovania aktivít v druhej fáze. Projekt bude rozšírený o aktivity analýzy v oblasti
inkluzívneho vzdelávania. Tieto aktivity súvisia aj s potenciálnou zmenou legislatívy ako napr. povinná predškolská
dochádzka.
Zároveň je snahou zmeny použitie vyššej miery zjednodušeného vykazovania.

Dokumenty dotknuté zmenou
Touto zmenou sa mení:


Príloha č. 4 výzvy – Zoznam skupín oprávnených výdavkov

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú bez zmeny.
Úplné znenie dokumentov dotknutých zmenou vo forme sledovania vykonaných zmien je zverejnené na webovom
sídle vyzvanie na NP Podpora predprimárneho vzdelávania z MRK I.
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