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

vydáva

ZMENU č. 1

VÝZVY NA PREDKLADANIE
ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Kód výzvy

OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Prioritná os

6

Špecifický cieľ

6.1.1

Zameranie

Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry

Dátum vydania a účinnosti Zmeny č.1: 25.2.2020
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Cieľ zmeny
Cieľom Zmeny č.1 k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „zmena“)
je úprava samotného dokumentu výzvy z dôvodu zabezpečenia plynulosti implementácie a čerpania OPĽZ, PO6.
Touto zmenou SO pre OPĽZ 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
1.

Vo výzve
1. Formálne náležitosti
časť „Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)“ a „Financovanie
projektu“ došlo k formálnej zmene, a to k navýšeniu indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených
na výzvu.
Zdôvodnenie zmeny:
Cieľom Zmeny č. 1 výzvy je zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu vo
forme navýšenia finančných prostriedkov na 21 000 000,00 EUR z EÚ zdrojov a 2 470 588,24 EUR zo ŠR
zdrojov na spolufinancovanie.
K navýšeniu alokácie výzvy o 9,9 mil. EUR z EÚ zdrojov došlo na základe schválenia revízie Operačného
programu Ľudské zdroje Európskou komisiou rozhodnutím č. C(2019)9437 z 20. decembra 2019, v ktorej
došlo k navýšeniu alokácie na oblasť podpory zameranej na dobudovanie základnej technickej
infraštruktúry.

2.

Vo výzve
3. Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie informácie k výzve
Došlo k doplneniu textácie ohľadne využitia zásobníka projektov.
Zdôvodnenie zmeny:
Z dôvodu zvýšeného dopytu zo strany žiadateľov o predmetnú výzvu, došlo k doplneniu využitia zásobníka
projektov v súlade s §21 zákona príspevku z EŠIF, aby bola zabezpečená plynulosť implementácie a čerpania
OPĽZ, PO6.

3.

Príloha č.1 výzvy - Formulár ŽoNFP s prílohami
Formulár ŽoNFP
časť 5. Identifikácia projektu – bola doplnená oblasť intervencie 034 - Rekonštruované alebo skvalitnené iné
typy ciest (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty)
Zdôvodnenie zmeny:
Revíziou Operačného programu Ľudské zdroje bol doplnený kód intervencie 034 - Rekonštruované alebo
skvalitnené iné typy ciest (diaľnice, národné, regionálne alebo miestne cesty). Z tohto dôvodu bol doplnený
do formuláru ŽoNFP tento kód intervencie.

4.

Príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa pre výzvu OPLZ-PO6-SC611-2019-1
Došlo k doplneniu textácie ohľadne využitia zásobníka projektov.
Zdôvodnenie zmeny:
Z dôvodu zvýšeného dopytu zo strany žiadateľov o predmetnú výzvu, došlo k doplneniu využitia zásobníka
projektov v súlade s §21 zákona príspevku z EŠIF, aby bola zabezpečená plynulosť implementácie a čerpania
OPĽZ, PO6.
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SO pre OPĽZ je v súlade s §17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF môže po zverejnení výzvy zmeniť indikatívnu
výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, keďže táto predstavuje formálnu náležitosť výzvy v
zmysle §17 ods. 2 písm. f) zákona o príspevku z EŠIF.
Zmenou výzvy nedochádza k zmene podmienok poskytnutia príspevku. Touto zmenou sa mení výlučne text
výzvy a formulár ŽoNFP.
Zmena výzvy sa vzťahuje na všetky žiadosti o NFP, o ktorých nebolo ku dňu vydania tejto zmeny
rozhodnuté. SO umožní žiadateľom úpravu predložených ŽoNFP v súlade s touto zmenou. SO písomne
informuje dotknutých žiadateľov podľa predchádzajúcej vety o možnosti a potrebnom rozsahu doplnenia
ŽoNFP, za účelom jej zosúladenia so zmenami vykonanými touto zmenou. Lehota na zmenu alebo
doplnenie ŽoNFP bude určená vo výzve na doplnenie ŽoNFP, t.j. min. 5 pracovných dní od doručenia
písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.

Dokumenty dotknuté zmenou
Touto zmenou sa menia nasledujúce dokumenty:




Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č.1
Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP s prílohami v znení Zmeny č.1 – formulár ŽoNFP
Príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa pre výzvu OPLZ-PO6-SC611-2019-1 v znení Zmeny č.1

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 výzva cesty .
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