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-SC611-2020-2

Prioritná os

6

Špecifický cieľ

6.1.1

Zameranie

Podpora dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k
pitnej vode), v prostredí marginalizovaných rómskych komunít
(ďalej len „MRK“)

Dátum vydania a účinnosti Zmeny č.1: 01.04.2021
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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 a to
najmä:
-

úprava a precizovanie vybraných podmienok poskytnutia príspevku a povinných príloh;
úprava zrejmých nesprávností v prílohách výzvy;
realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na úpravy uvedené vyššie.

SO pre OP ĽZ mení výzvu v súlade s ustanovením § 57 ods. 1 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“) .

Popis a zdôvodnenie zmeny
1. Vo výzve
1. Formálne náležitosti
časť "Časový harmonogram konania o ŽoNFP“
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k posunu uzavretia 1. hodnotiaceho kola z dôvodu vykonania zmien predmetnej výzvy.
2. Podmienky poskytnutia príspevku
časť „Oprávnenosť žiadateľa“
Podmienka poskytnutia príspevku č.1 Právna forma
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave textácie.
Podmienka poskytnutia príspevku č.12 Osobitná podmienka realizácie hlavných aktivít
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k zníženiu minimálnej hodnoty osôb MRK, pre ktoré žiadateľ realizáciou projektu zabezpečí
odvádzanie/čistenie odpadových vôd prostredníctvom vybudovania/dobudovania kanalizačnej siete a/alebo
ČOV. Táto hodnota sa znížila z dôvodu rozšírenia dostupnosti výzvy pre kategóriu obcí, kde už je čiastočne
vyriešené pripojenie na kanalizačnú sieť, resp. pre kategóriu obcí s menšími koncentráciami MRK v obci.
2. Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP s prílohami
Formulár ŽoNFP
Zdôvodnenie zmeny:
V časti 7.2 „Spôsob realizácie aktivít projektu“ došlo k doplneniu textácie pre účely potrieb SO pre OPĽZ pri
schvaľovacom procese ŽoNFP.
V časti 12. „Verejné obstarávanie“ došlo k úprave textácie z dôvodu doplnenia textu v Prílohe č.8 výzvy PPP
č.17 Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu.
V časti 13. „Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu“ doplnením textácie došlo k zosúladeniu zrejmej
nesprávnosti.
Príloha č.6 ŽoNFP - Špecifikácia oprávnených výdavkov a spôsob ich stanovenia
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave excelovskej prílohy z dôvodu úpravy zrejmej nesprávnosti a spresnenia informácií pre žiadateľa
podľa úpravy prílohy č. 6 výzvy.
3. Príloha č.3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave prílohy z dôvodu zrejmej nesprávnosti a spresnenia informácií pre žiadateľa.
4. Príloha č.5 výzvy - Zoznam ďalších údajov
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave a doplneniu sledovaných údajov pre potreby monitorovania SO pre OPĽZ.
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5. Príloha č. 6 výzvy – Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity
časť III. Maximálna výška príspevku na projekt
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave textácie prílohy z dôvodu precizovania textu a k úprave a doplneniu tabuľky 8 z dôvodu zníženia
min. hodnoty podporených osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zlepšili podmienky bývania
prostredníctvom vybudovania/dobudovania kanalizačnej siete a/alebo ČOV a pripojením sa k nej. Zdôvodnenie
zníženia hodnoty je uvedené v bode č.1 tejto Zmeny č.1. Ďalej došlo k úprave tabuľky 1 kvôli spresneniu
informácii pre žiadateľa.
6. Príloha č. 7 výzvy – Zoznam oprávnených žiadateľov a aktivít
Zdôvodnenie zmeny:
Bola doplnená informácia pre oprávnených žiadateľov o možnosti zmeny oprávnenosti realizácie aktivity
v zmysle tejto prílohy a po odbornom posúdení boli vykonané zmeny oprávnenosti aktivít pri niektorých
žiadateľoch.
7. Príloha č. 8 výzvy – Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu povinných
príloh ŽoNFP
Podmienka poskytnutia príspevku
- č.12 Osobitná podmienka realizácie hlavných aktivít
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave textu z dôvodu vzájomného zosúladenia príloh výzvy. Došlo k zníženiu minimálnej hodnoty osôb
MRK, pre ktoré žiadateľ realizáciou projektu zabezpečí odvádzanie/čistenie odpadových vôd prostredníctvom
vybudovania/dobudovania kanalizačnej siete a/alebo ČOV. Táto hodnota sa znížila z dôvodu rozšírenia
dostupnosti výzvy pre kategóriu obcí, kde už je čiastočne vyriešené pripojenie na kanalizačnú sieť, resp. pre
kategóriu obcí s menšími koncentráciami MRK v obci.
Podmienka poskytnutia príspevku
- č.14 Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
Zdôvodnenie zmeny:
Z dôvodu zníženia minimálnej hodnoty osôb MRK, ktorým sa v dôsledku realizácie projektu zlepšili podmienky
bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania kanalizačnej siete a/alebo ČOV a pripojením sa k nej, bola
doplnená tabuľka s parametrickým údajom. Zdôvodnenie zníženia minimálnej hodnoty je uvedený v bode č.1
tejto Zmeny č.1.
Podmienka poskytnutia príspevku
- č.17 Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k doplneniu textácie z dôvodu spresnenia informácií pre žiadateľa.
-

Podmienka poskytnutia príspevku
č.23 Podmienka poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k doplneniu textácie z dôvodu spresnenia informácií pre žiadateľa.

Zmena výzvy môže mať vplyv na potrebu úpravy ŽoNFP predložených v rámci výzvy. Zmena výzvy sa vzťahuje na
ŽoNFP predložené po zverejnení zmeny, ako aj na ŽoNFP predložené pred zmenou výzvy, o ktorých SO pre OPĽZ ešte
nerozhodol do dátumu vykonania zmeny. V prípade ŽoNFP predložených pred nadobudnutím účinnosti zmeny
výzvy, SO umožní žiadateľom úpravu predložených ŽoNFP v súlade s touto zmenou výzvy. SO pre OPĽZ 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 min.
10 pracovných dní od doručenia písomnej informácie o možnosti vykonania doplnenia ŽoNFP žiadateľovi.
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Dokumenty dotknuté zmenou
Touto zmenou sa menia nasledujúce dokumenty:








Formulár výzvy v znení Zmeny č.1
Príloha č.1 výzvy – Formulár ŽoNFP s prílohami v znení Zmeny č.1 (Formulár ŽoNFP, Príloha č. 6 ŽoNFP)
Príloha č.3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov v znení Zmeny č. 1
Príloha č.5 výzvy - Zoznam ďalších monitorovacích údajov v znení Zmeny č. 1
Príloha č.6 výzvy – Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity v znení Zmeny č.1
Príloha č.7 výzvy - Zoznam oprávnených žiadateľov a aktivít v znení Zmeny č.1
Príloha č.8 výzvy - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu povinných
príloh ŽoNFP 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 na inžinierske siete(kanál, voda) .
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