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-SC613-2016-2

Prioritná os

6

Špecifický cieľ

6.1.3

Zameranie

Výstavba nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít
Modernizácia a rekonštrukcia komunitných centier v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Prestavba objektov za účelom zriadenia a fungovania komunitných
centier

Dátum vydania a účinnosti zmeny č.1: 11.5.2017
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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 a vybraných príloh výzvy z dôvodu zabezpečenia plynulosti implementácie
a čerpania OPĽZ, PO6.
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 nie je oprávnený meniť.

Popis a zdôvodnenie zmeny
1.

Vo výzve
v časti Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) došlo k zmene formálnych
náležitostí formou úpravy tabuľky, v ktorej je zadefinovaná indikatívna výška finančných prostriedkov
vyčlenených na výzvu v rozdelení podľa typu aktivity a súvisiaceho textu.
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k optimalizácii nastavenia indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, umožneniu
čerpania finančných prostriedkov pre oprávnených žiadateľov bez ohľadu na typ aktivít a zabezpečenie
plynulosti implementácie a čerpania finančných prostriedkov OP ĽZ, PO 6. Zmenou bude indikatívna výška
finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ v sume 15 000 000 EUR použitá pre všetky oprávnené typy aktivít bez
ohľadu na to, na aký typ aktivity je daná ŽoNFP zameraná.
v časti Časový harmonogram konania o ŽoNFP došlo k doplneniu dátumu uzavretia 3. hodnotiaceho kola
a k úprave textácie
Zdôvodnenie zmeny:
Dátum uzavretia 3. hodnotiaceho kola bol stanovený na 30.11.2017 a došlo k úprave textácie ohľadne
zverejňovania ďalších hodnotiacich kôl.

2.

Príloha č.3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane zadefinovanej relevancie k
horizontálnym princípom
Formálne úpravy merateľných ukazovateľov
Zdôvodnenie zmeny:
K zmenám sa pristúpilo na základe potreby formálnej úpravy projektových merateľných ukazovateľov v
Číselníku merateľných ukazovateľov iniciovanej zo strany CKO v roku 2016, v rámci ktorej SO požiadal o
viacero úprav v ukazovateľoch. K formálnym úpravám sa pristúpilo z dôvodu zosúladenia údajov
projektových merateľných ukazovateľov s novým komplexným nastavením projektových merateľných
ukazovateľov sledovaných na SO. Zmeny sú formálne a ich vykonaním sa nemení počet povinných
ukazovateľov ani sledované hodnoty, ako výstupné údaje z daných ukazovateľov. V rámci prílohy sa menili:
stĺpec Povinné merateľné ukazovatele
stĺpec Definícia povinného merateľného ukazovateľa
stĺpec Merateľná jednotka
stĺpec Čas plnenia
stĺpec Relevancia k HP

3.

Príloha č. 6 výzvy - Zoznam oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity
Úprava textácie v rámci skupiny výdavkov 521 Mzdové výdavky
Zdôvodnenie zmeny:
Bolo vykonané doplnenie textácie pri skupine výdavkov 521 Mzdové výdavky v zmysle MP CKO č.6, Prílohy
č.1 a z dôvodu zníženia chybovosti žiadateľa pri zaraďovaní činností „interného manažmentu“ do priamych
alebo nepriamych výdavkov.

Dokumenty dotknuté zmenou
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Touto zmenou sa menia nasledujúce dokumenty:




Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č.1
Príloha č.3 výzvy - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane zadefinovanej relevancie k
horizontálnym princípom v znení Zmeny č.1
Príloha č. 6 výzvy – Zoznam oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity 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 KC
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