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I.

DÁTUM VYDANIA, CIEĽ A PRÁVNY ZÁKLAD AKTUALIZÁCIE

Dátum vydania aktualizácie č. 1: 8. 6. 2017
Cieľom aktualizácie č. 1 (ďalej len „aktualizácia“) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok (ďalej len „výzva“) kód výzvy OPRH-PMaS-A2-2017-02 je zabezpečenie
optimalizácie výzvy a vykonanie úprav a opráv vo vybraných prílohách výzvy.
Cieľom aktualizácie je konkrétne:
1.

Upraviť výzvu

2.

Upraviť prílohu č. 1 výzvy „Formulár ŽoNFP”

3.

Upraviť prílohu č. 2 výzvy „Príručka pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov z
Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 verzia 3” na verziu 4 (ďalej len
„Príručka pre žiadateľa“)

4.

Upraviť prílohy k „Formuláru ŽoNFP“
-

Príloha k ŽoNFP tabuľková časť projektu - oprávnene výdavky projektu
Príloha k ŽoNFP súhrnné čestné vyhlásenie 5.2.1

Touto aktualizáciou poskytovateľ 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 podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

II.

ZMENY NA ZÁKLADE PRÍRUČKY PRE ŽIADATEĽA A ZDÔVODNENIE ZMIEN
1. Zmeny vo výzve
a) Aktualizáciou sa vo výzve v bode 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP dopĺňa text:
V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci v elektronickej podobe a o zmene a doplnení niektorých zákonov je žiadateľ
oprávnený predložiť ŽoNFP do elektronickej schránky PPA prostredníctvom elektronickej
podateľne dostupnej na stránke www.slovensko.sk.
Zdôvodnenie zmeny:
Zmeny vyplývajúce zo schválenia Príručky pre žiadateľa a zapracovanie metodického výkladu
Centrálneho koordinačného orgánu č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP
a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo dňa 13.03.2017.
b) Aktualizáciou sa vo výzve v bode 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP mení číslo časti Príručky
pre žiadateľa, v ktorej sú bližšie špecifikované podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť na to,
aby bola ŽoNFP predložená riadne, včas a vo forme určenej poskytovateľom.
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Zdôvodnenie zmeny:
Zmeny vyplývajúce zo schválenia Príručky pre žiadateľa a zapracovanie metodického výkladu
Centrálneho koordinačného orgánu č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP
a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo dňa 13.03.2017.
c) Aktualizáciou sa vo výzve v bode 2 Podmienky poskytnutia príspevku dopĺňa text:
V prípade podmienok poskytnutia príspevku, v rámci ktorých je možné využiť integračné
akcie, má žiadateľ možnosť v ITMS2014+ stiahnuť informáciu o plnení podmienky
automaticky z iného informačného systému verejnej správy. Možnosť využitia integračnej
akcie je vyznačená pri relevantných podmienkach poskytnutia príspevku.
V prípade neúspešnosti integračnej akcie, alebo v prípade ak žiadateľ zistí integračnou akciou
nesplnenie podmienky poskytnutia príspevku, a napriek tomu vie preukázať splnenie tejto
podmienky, môže využiť alternatívnu formu (listinnú formu) preukázania splnenia
podmienky. To isté platí aj v prípade podmienok poskytnutia príspevku, v prípade ktorých sa
nevyžaduje špeciálna príloha, nakoľko ich poskytovateľ vyhodnocuje na základe verejne
dostupných registrov.
Zdôvodnenie zmeny:
Zmeny vyplývajúce zo schválenia Príručky pre žiadateľa a zapracovanie metodického výkladu
Centrálneho koordinačného orgánu č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP
a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo dňa 13.03.2017.
d) Aktualizáciou sa v bode 2.1 Oprávnenosť žiadateľa - Podmienka oprávnenosti právnej formy
žiadateľa časť Forma a spôsob preukázania splnenia podmienky dopĺňa text:
(možnosť využitia integračnej akcie „Získanie Výpisu z Obchodného registra SR“ v ITMS2014+)
Zdôvodnenie zmeny:
Zmeny vyplývajúce zo schválenia Príručky pre žiadateľa a zapracovanie metodického výkladu
Centrálneho koordinačného orgánu č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP
a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo dňa 13.03.2017.
e) Aktualizáciou sa v bode 2.1 Oprávnenosť žiadateľa - Podmienka veľkosti podniku časť Forma
a spôsob preukázania splnenia podmienky dopĺňa text:
(možnosť využitia integračnej akcie „Získanie informácie o účtovných závierkach“
v ITMS2014+)
Zdôvodnenie zmeny:
Zmeny vyplývajúce zo schválenia Príručky pre žiadateľa a zapracovanie metodického výkladu
Centrálneho koordinačného orgánu č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP
a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo dňa 13.03.2017.
f)

Aktualizáciou sa v bode 2.1 Oprávnenosť žiadateľa - Podmienka, že žiadateľ nie je dlžníkom
na daniach časť Forma a spôsob preukázania splnenia podmienky dopĺňa text:
formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa
záväzne vyhlási, že nie je dlžníkom na daniach)
(možnosť využitia integračnej akcie „Získanie informácie o daňovom nedoplatku“
v ITMS2014+)
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Zdôvodnenie zmeny:
Zmeny vyplývajúce zo schválenia Príručky pre žiadateľa a zapracovanie metodického výkladu
Centrálneho koordinačného orgánu č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP
a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo dňa 13.03.2017.
g) Aktualizáciou sa v bode 2.1 Oprávnenosť žiadateľa - Podmienka, že žiadateľ nie je dlžníkom
poistného na zdravotnom poistení časť Forma a spôsob preukázania splnenia podmienky
dopĺňa text:
formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa
záväzne vyhlási, že nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení)
(listinná alternatíva ak relevantné)
Podmienka bude overovaná prostredníctvom registrov jednotlivých zdravotných poisťovní.
Zdôvodnenie zmeny:
Zmeny vyplývajúce zo schválenia Príručky pre žiadateľa a zapracovanie metodického výkladu
Centrálneho koordinačného orgánu č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP
a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo dňa 13.03.2017.
h) Aktualizáciou sa v bode 2.1 Oprávnenosť žiadateľa - Podmienka, že žiadateľ nie je dlžníkom
na sociálnom poistení časť Forma a spôsob preukázania splnenia podmienky dopĺňa text:
formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa
záväzne vyhlási, že nie je dlžníkom na sociálnom poistení)
(listinná alternatíva ak relevantné)
Podmienka bude overovaná buď prostredníctvom zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne.
Zdôvodnenie zmeny:
Zmeny vyplývajúce zo schválenia Príručky pre žiadateľa a zapracovanie metodického výkladu
Centrálneho koordinačného orgánu č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP
a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo dňa 13.03.2017.
i)

Aktualizáciou sa v bode 2.1 Oprávnenosť žiadateľa - Podmienka, že žiadateľ, ktorý má
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je zapísaný v registri
partnerov verejného sektora časť Forma a spôsob preukázania splnenia podmienky dopĺňa
text:
Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa, záväzne vyhlási, že je
zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ak relevantné)
Zdôvodnenie zmeny:
Zmeny vyplývajúce zo schválenia Príručky pre žiadateľa a zapracovanie metodického výkladu
Centrálneho koordinačného orgánu č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP
a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo dňa 13.03.2017.

j)

Aktualizáciou sa v bode 2.1 Oprávnenosť žiadateľa upravuje text stručného popisu
podmienky poskytnutia príspevku - Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné
konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácií
Zdôvodnenie zmeny:
V predmetnej časti výzvy sa upravuje podmienka poskytnutia príspevku z dôvodu zosúladenia
s Príručkou pre žiadateľa.
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k) Aktualizáciou sa v bode 2.1 Oprávnenosť žiadateľa - Podmienka, voči žiadateľovi nie je
vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v
reštrukturalizácií časť Forma a spôsob preukázania splnenia podmienky dopĺňa text:
formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 – Čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa
záväzne vyhlási, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie,
nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii)
Využitie integračnej akcie „Získanie informácie o konkurzných a reštrukturalizačných
konaniach“ v ITMS2014+)
resp. prostredníctvom ITMS2014+,
Zdôvodnenie zmeny:
Zmeny vyplývajúce zo schválenia Príručky pre žiadateľa a zapracovanie metodického výkladu
Centrálneho koordinačného orgánu č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP
a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo dňa 13.03.2017.
l)

Aktualizáciou sa v bode 2.1 Oprávnenosť žiadateľa - Podmienka ekonomickej
životaschopnosti žiadateľa časť Forma a spôsob preukázania splnenia podmienky dopĺňa
text:
(možnosť využitia integračnej akcie „Získanie informácie o účtovných závierkach“
v ITMS2014+)
Zdôvodnenie zmeny:
Zmeny vyplývajúce zo schválenia Príručky pre žiadateľa a zapracovanie metodického výkladu
Centrálneho koordinačného orgánu č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP
a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo dňa 13.03.2017.

m) Aktualizáciou sa v bode 2.3 Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu - Podmienka, že
výdavky projektu sú oprávnené a nárokovaná výška výdavkov je oprávnená na financovanie z
OP RH dopĺňa text a poznámka pod čiarou:
521 Mzdové výdavky
Oprávnený výdavok

Pracovná pozícia

Finančný limit pre
hrubú mzdu
(EUR/mesiac) max.

Finančný limit pre odmenu1
(EUR/hodina) max.

Riadenie projektu interné

Projektový
manažér - interný

1 100

7,95

Zdôvodnenie zmeny:
v predmetnej časti výzvy sa upravuje podmienka poskytnutia príspevku z dôvodu zosúladenia
s Príručka k oprávnenosti výdavkov dopytovo orientovaných projektov Operačného
programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020, verzia 3.
n) Aktualizáciou sa v bode 2.4 Oprávnenosť miesta realizácie projektu - Osobitné podmienky
pre oprávnenosť miesta realizácie projektu upravuje popis pôvodnej podmienky poskytnutia
príspevku na nasledovné znenie:

1

V prípade osoby, ktorá pracuje na projekte na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (§§ 223 až
228 zákonníka práce). Oprávneným výdavkom je celková cena práce, t.j. hrubá hodinová odmena, ohraničená uvedeným
finančným limitom, a jej zodpovedajúce (do tejto sumy nezapočítané) zákonné odvody zamestnávateľa.
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Projekt musí byť realizovaný v súlade s požiadavkami na oprávnenosť miesta realizácie
projektu z hľadiska plnenia požiadaviek legislatívy na ochranu životného prostredia.
Zdôvodnenie zmeny:
V predmetnej časti výzvy sa upravuje popis podmienky poskytnutia príspevku z dôvodu
zosúladenia s Príručkou pre žiadateľa.
o) Aktualizáciou sa v bode 2.6 Spôsob financovania – Podmienka spôsobu financovania dopĺňa
text pôvodnej podmienky poskytnutia príspevku na nasledovné znenie:
V prípade dopytovo orientovaných projektov sú uplatňované spôsoby financovania:
predfinancovanie a refundácia výdavkov, resp. ich kombinácia.
Zdôvodnenie zmeny:
Zosúladenie znenia podmienky poskytnutia príspevku s aktuálnou verziou Príručky pre
žiadateľa dopytovo orientovaných projektov.
p) Aktualizáciou sa v bode 2.7.2 Oprávnenosť z hľadiska verejného obstarávania na hlavné
aktivity projektu - Podmienka mať vykonané VO a jeho overenie zo strany poskytovateľa s
kladným výsledkom dopĺňa text:
Táto podmienka sa nevzťahuje na:
na zákazky, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek v zmysle §1 ods. 2 až 12 zákona o VO;
Zdôvodnenie zmeny:
V predmetnej časti výzvy sa upravuje popis podmienky poskytnutia príspevku z dôvodu
zosúladenia s Príručkou pre žiadateľa.
q) Aktualizáciou sa v bode 2.7.3 Neporušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania - Podmienka, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho
zamestnávania za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP dopĺňa text:
formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa
záväzne vyhlási, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie
5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP)
(možnosť využitia integračnej akcie „Získanie informácie zo zoznamu právnických osôb
porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania“ v ITMS2014+)
Zdôvodnenie zmeny:
Zmeny vyplývajúce zo schválenia Príručky pre žiadateľa a zapracovanie metodického výkladu
Centrálneho koordinačného orgánu č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí o NFP
a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo dňa 13.03.2017.
r) Aktualizáciou sa v bode 2.8.1 Oprávnenosť z hľadiska vysporiadania majetkovo-právnych
vzťahov a povolení na realizáciu aktivít projektu - Podmienka preukázania vlastníckeho alebo
iného užívacieho práva v súvislosti s projektom dopĺňa text:
podnájme
– to znamená, že podmienku poskytnutia príspevku uvedenú vyššie musí spĺňať žiadateľ t.j.
podnikateľský subjekt a nie konateľ, spoločník a pod..
Zdôvodnenie zmeny:
V predmetnej časti výzvy sa upravuje podmienka poskytnutia príspevku z dôvodu zosúladenia
s Príručkou pre žiadateľa.
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s) Aktualizáciou sa v bode 2.8.3 Oprávnenosť z hľadiska súladu s HP - Podmienka oprávnenosti z
hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi dopĺňa text:
Bližšie informácie sa nachádzajú na webovom sídle: http://www.gender.gov.sk/po-20142020/ a http://www.gender.gov.sk/diskriminacia/.
Zdôvodnenie zmeny:
V predmetnej časti výzvy sa upravuje popis podmienky poskytnutia príspevku z dôvodu
zosúladenia s Príručkou pre žiadateľa.
t) Aktualizáciou sa v bode 2.8.5 Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu - Podmienka
časovej oprávnenosti realizácie aktivít projektu dopĺňa text:
Upozorňujeme žiadateľov, že oprávnenosť výdavkov je podmienená maximálnou dĺžkou
realizácie aktivít projektu, t.j. oprávnené výdavky nemôžu vznikať mimo obdobia realizácie
aktivít projektu.
Zdôvodnenie zmeny:
V predmetnej časti výzvy sa upravuje popis podmienky poskytnutia príspevku z dôvodu
zosúladenia s Príručkou pre žiadateľa.

2. Zmeny v prílohe č. 1 výzvy
Aktualizáciou sa v prílohe č. 1 výzvy Formulár ŽoNFP tabuľka 14. Zoznam povinných príloh
žiadosti o NFP, stĺpec Príloha dopĺňa/mení text nasledovne:
a)

V podmienke oprávnenosti právnej formy žiadateľa sa dopĺňa text:
(možnosť využitia integračnej akcie „Získanie Výpisu z Obchodného registra SR“
v ITMS2014+)

b)

V podmienke veľkosti podniku sa dopĺňa text:
(možnosť využitia integračnej akcie „Získanie informácie o účtovných závierkach“
v ITMS2014+)

c)

V podmienke, že žiadateľ nie je dlžníkom na daniach sa dopĺňa text:
formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa
záväzne vyhlási, že nie je dlžníkom na daniach)
(možnosť využitia integračnej akcie „Získanie informácie o daňovom nedoplatku“
v ITMS2014+)

d)

V podmienke, že žiadateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora mení text na:
Súhrnné čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa, záväzne vyhlási, že je
zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ak relevantné)

e)

V podmienke, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení sa dopĺňa
text:
formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa
záväzne vyhlási, že nie je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení)
(listinná alternatíva ak relevantné)
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f)

V podmienke, že žiadateľ nie je dlžníkom na sociálnom poistení sa dopĺňa text:
formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 - Čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa
záväzne vyhlási, že nie je dlžníkom na sociálnom poistení)
(listinná alternatíva ak relevantné)

g)

V podmienke, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné
konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácií sa dopĺňa/mení text:
formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 – Čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa
záväzne vyhlási, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné
konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii)
Využitie integračnej akcie „Získanie informácie o konkurzných a reštrukturalizačných
konaniach“ v ITMS2014+)

h)

V podmienke ekonomickej životaschopnosti žiadateľa sa dopĺňa text:
(možnosť využitia integračnej akcie „Získanie informácie o účtovných závierkach“
v ITMS2014+)

i)

V podmienke, že žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP sa dopĺňa text:
formulár ŽoNFP (tabuľka č. 15 Čestné vyhlásenie žiadateľa; štatutárny orgán žiadateľa
záväzne vyhlási, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za
obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP)
(možnosť využitia integračnej akcie „Získanie informácie zo zoznamu právnických osôb
porušujúcich zákaz nelegálneho zamestnávania“ v ITMS2014+)
Zdôvodnenie zmeny:
Zmeny vyplývajúce zo schválenia Príručky pre žiadateľa a zapracovanie metodického
výkladu Centrálneho koordinačného orgánu č. 4 k elektronickému predkladaniu žiadostí
o NFP a k spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku zo dňa
13.03.2017.

Aktualizáciou sa v prílohe č. 1 výzvy Formulár ŽoNFP tabuľka 14. Zoznam povinných príloh
žiadosti o NFP, stĺpec Podmienka poskytnutia príspevku upravuje text stručného popisu
podmienky poskytnutia príspevku na znenie „Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené
konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácií“
Zdôvodnenie zmeny:
V predmetnej časti formulára ŽoNFP sa upravuje text z dôvodu zosúladenia s Príručkou pre
žiadateľa.
Aktualizáciou sa v prílohe č. 1 výzvy Formulár ŽoNFP tabuľka 15. Čestné vyhlásenie žiadateľa,
dopĺňa nasledovný text:





nie som dlžníkom na daniach;
nie som dlžníkom poistného na zdravotnom poistení;
nie som dlžníkom poistného na sociálnom poistení;
nie je voči mne vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie som
v konkurze alebo reštrukturalizácii;
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 neporušil som zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5-tich
rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP.
Zdôvodnenie zmeny:
V predmetnej časti formulára ŽoNFP sa upravuje text z dôvodu zosúladenia s Príručkou pre
žiadateľa.
Aktualizáciou sa v prílohe č. 1 výzvy Formulár ŽoNFP na strane 1 vykonala formálna oprava
textu
Zdôvodnenie zmeny:
V predmetnej časti formulára ŽoNFP sa upravuje text z dôvodu zosúladenia s Príručkou pre
žiadateľa a výzvou.

3. Zmena prílohy č. 2 výzvy
Aktualizáciou sa zmenila príloha č. 2 výzvy Príručka pre žiadateľa dopytovo orientovaných
projektov, na verziu IV.
Zdôvodnenie zmeny:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejnilo na svojom webovom sídle
aktualizáciu riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie dopytovo orientovaných
projektov - Príručka pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov, verzia IV. Dňom
zverejnenia na webovom sídle, príslušný dokument nadobudol svoju účinnosť.

4. Zmeny v prílohách ŽoNFP
Aktualizáciou sa v prílohe Formulára ŽoNFP tabuľková časť projektu - oprávnene výdavky
projektu doplnila skupina oprávnených výdavkov 521 – Mzdové výdavky
Zdôvodnenie zmeny:
Doplnenie skupiny oprávnených výdavkov 521 – Mzdové výdavky z dôvodu zosúladenia s
Príručka k oprávnenosti výdavkov dopytovo orientovaných projektov Operačného programu
Rybné hospodárstvo 2014 – 2020, verzia 3.
Aktualizáciou sa v prílohe Formulára ŽoNFP súhrnné čestné vyhlásenie 5.2.1 sa doplnil bod 7
v znení „som zapísaný v registri podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov a verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov“
Zdôvodnenie zmeny:
V predmetnej časti formulára ŽoNFP sa upravuje text z dôvodu zosúladenia s Príručkou pre
žiadateľa a výzvou.
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III. DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU
Touto aktualizáciou sa menia dokumenty uvedené v časti I. Cieľ aktualizácie a právny základ. Ostatné
dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy, ktoré neboli zmenené aktualizáciou č. 1, zostávajú
platné v znení vyhlásenej výzvy.
Úplné znenie dokumentov dotknutých zmenou vo forme so sledovaním vykonaných zmien (s
výnimkou dokumentov vo formáte xls./xlsx., kde je zverejnené nové znenie dokumentov v úplnom
znení bez sledovania zmien) je zverejnené na webovom sídle www.apa.sk. Zmenené dokumenty
majú označenie „Názov dokumentu_aktualizácia_1“. Ostatné dokumenty platné v znení výzvy majú
označenie „Názov dokumentu“.

IV. ÚČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽONFP
Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 8. 6. 2017.
Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na
predkladanie ŽoNFP.
Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú aj na ŽoNFP, ktoré boli doručené poskytovateľovi2
pred nadobudnutím účinnosti tejto aktualizácie. Poskytovateľ umožní žiadateľom, ktorých sa zmeny v
zmysle aktualizácie týkajú a ktorých ŽoNFP bola doručená poskytovateľovi a nebolo o nej
rozhodnuté, zmeniť ŽoNFP. Poskytovateľ v prípade potreby zapracovania zmien do ŽoNFP poskytne
žiadateľovi možnosť doplniť predloženú žiadosť.

Č.o.ú.

Funkcia

Meno a priezvisko

410

spracovateľ

410

vymenovaná na zastupovanie Mgr. Alexandra Konečná
vedúcej oddelenia
Bernáthová PhD.

400

riaditeľka sekcie

Parafa

Dátum

Ing. Emil Kužma

Ing. Lucia Szlamenková

2

Doručením ŽoNFP sa rozumie jeho doručením spôsobom a za podmienok uvedených v časti 1.6 výzvy na predkladanie
ŽoNFP
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