Pôdohospodárska platobná agentúra

ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
(ďalej len ako „poskytovateľ”)
v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho
orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
vydáva dokument

AKTUALIZÁCIA č. 1
k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Kód výzvy

OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2017-02

Prioritná os

2 Podpora akvakultúry, ktorá je environmentálne udržateľná, efektívne
využíva zdroje, je inovačná, konkurencieschopná a založená na znalostiach

Konkrétny cieľ:

Zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti podnikov akvakultúry,
vrátane zlepšenia bezpečnostných a pracovných podmienok, najmä v MSP

------------------------------------------------------Ing. Juraj Kožuch, PhD.
generálny riaditeľ
Pôdohospodárska platobná agentúra

I.

DÁTUM VYDANIA, CIEĽ A PRÁVNY ZÁKLAD AKTUALIZÁCIE

Dátum vydania aktualizácie č. 1: 28. 9. 2017
Cieľom aktualizácie č. 1 (ďalej len „aktualizácia“) k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok (ďalej len „výzva“) kód výzvy OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2017-02 je zabezpečenie
optimalizácie výzvy.

Cieľom aktualizácie je konkrétne:
1.

Upraviť výzvu

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 VO VÝZVE A ZDÔVODNENIE ZMIEN

a)

Aktualizáciou sa v bode 2.8.5 Maximálna a minimálna výška príspevku - Podmienka maximálnej a
minimálnej výšky príspevku mení minimálna a maximálna výška príspevku nasledovne:
Mikro, malý a stredný podnik:
Maximálna výška príspevku na projekt je 250 000 €.
Minimálna výška príspevku na projekt je 2 500 €.
Ostatné podniky:
Maximálna výška príspevku na projekt je 150 000 €.
Minimálna výška príspevku na projekt je 1 500 €.

Zdôvodnenie zmeny:
Na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako
riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

b)

Aktualizáciou sa vo výzve v bode 3 Overovanie podmienok poskytnutia príspevku a ďalšie
informácie k výzve mení text nasledovne:

Termíny uzatvorenia prvých dvoch hodnotiacich kôl na rok 2017 sú stanovené v tabuľke nižšie.
Termíny uzatvorenia prípadných ďalších hodnotiacich kôl budú stanovené v intervale 4 mesiacov (k
poslednému pracovnému dňu daného mesiaca) od termínu uzavretia predchádzajúceho
hodnotiaceho kola.
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Termín uzavretia 1.

Termín uzavretia 2.

Termín uzavretia 3. – n.

hodnotiaceho kola

hodnotiaceho kola

hodnotiaceho kola

31.7.2017

30.11.2017

Posledný pracovný deň každého
nasledujúceho štvrtého mesiaca

Zdôvodnenie zmeny:
Optimalizovanie procesu schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.

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 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 28. 9. 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 poskytovateľovi1
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.

1

Doručením ŽoNFP sa rozumie jeho doručením spôsobom a za podmienok uvedených v časti 1.6 výzvy na predkladanie
ŽoNFP
3

Č.o.ú.

Funkcia

Meno a priezvisko

410

spracovateľ

410

vedúca oddelenia Mgr. Alexandra Konečná Bernáthová PhD.

400

riaditeľka sekcie

Parafa

Dátum

Ing. Emil Kužma
Ing. Lucia Szlamenková
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