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-SC611-2018-2

Prioritná os

6

Špecifický cieľ

6.1.1

Zameranie

Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného
bývania

Dátum vydania a účinnosti Zmeny č.1: 20.03.2019
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Cieľ zmeny
Cieľom Zmeny č.1 k predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „zmena“)
je najmä:
-

-

zapracovanie zmeny spôsobu overovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku bez súčinnosti
žiadateľa, prostredníctvom integrácie ITMS2014+ s vybranými verejnými registrami, resp. prostredníctvom
údajov z verejne dostupných registrov;
úprava a spresnenie vybraných podmienok poskytnutia príspevku a povinných príloh
úprava zrejmých nesprávností v dokumentácii výzvy;
realizácia formálnych a upresňujúcich úprav dokumentácie výzvy v nadväznosti na úpravy uvedené vyššie.

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 pre OPĽZ nie je oprávnený meniť.

Popis a zdôvodnenie zmeny
1.

Vo výzve
1. Formálne náležitosti
časť „Časový harmonogram konania o ŽoNFP“
Zdôvodnenie zmeny:
Posun uzávierky termínu 1. hodnotiaceho kola bol vykonaný z dôvodu úprav v tejto Zmene č.1 výzvy.
Termín bol posunutý na 03.04.2019.
časť „Miesto a spôsob podania ŽoNFP“
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave textácie z dôvodu jasnejšieho popisu pre žiadateľa a zosúladenia s ostatným popisom a aj
s prílohou č.2 výzvy
2. Podmienky poskytnutia príspevku
časť „Oprávnenosť aktivít realizácie projektu“
Podmienka poskytnutia príspevku č.14 Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s
oprávnenými aktivitami Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“)
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k doplneniu a úprave textácie v poznámkach pod čiarou z dôvodu jasnejšieho popisu pre žiadateľa
časť „Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku“
Podmienka poskytnutia príspevku č.31 Podmienka poskytovania sprievodnej sociálnej služby
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave textácie v poznámkach pod čiarou z dôvodu zosúladenia s prílohou č.11 výzvy „Zásady a
odporúčania sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania“

2.

Príloha č.1 výzvy - Formulár ŽoNFP s prílohami
Formulár ŽoNFP
Zdôvodnenie zmeny:
Z dôvodu zosúladenia textácie s ostatnými prílohami výzvy, bol upravený text v časti 7.1 Popis
východiskovej situácie.
Z dôvodu identifikovania potreby zaviesť merateľný ukazovateľ „P0240 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa
zlepšili podmienky bývania prostredníctvom programov svojpomocnej výstavby obydlí/prestupného
bývania“ s príznakom, bol doplnený text do časti 13. Identifikácia rizík a prostriedky na ich elimináciu.
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Príloha č.6 ŽoNFP - Udelenie súhlasu pre poskytnutie Výpisu z registra trestov
Zdôvodnenie zmeny:
Bol doplnený vzor dokumentu „Udelenie súhlasu pre poskytnutie Výpisu z registra trestov“ pre žiadateľov,
ktorý v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č.10 preukazujú bezúhonnosť splnomocnenej osoby
v zmysle tejto podmienky.
3.

Príloha č.3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k doplneniu stĺpca „Príznak rizika“ z dôvodu zavedenia merateľného ukazovateľa „P0240 - Počet
obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom programov svojpomocnej výstavby
obydlí/prestupného bývania“ s príznakom.

4.

Príloha č.5 výzvy - Zoznam ďalších údajov
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k doplneniu Iných monitorovacích údajov (D-údaje) na základe dohody s gestorom HP RMŽ a ND

5.

Príloha č. 6 výzvy – Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave prílohy z dôvodu zrejmej nesprávnosti.

6.

Príloha č. 8 výzvy - Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie podmienok bývania s prvkami prestupného
bývania znevýhodnených skupín obyvateľov a sociálne slabších skupín, s dôrazom na obyvateľov
marginalizovaných rómskych komunít (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za „služby všeobecného
hospodárskeho záujmu“) č. ŠP SVHZ – 3/2018
Zdôvodnenie zmeny:
Bol vytvorený Dodatok č.1 schémy, kvôli doplneniu a úprave textácie v poznámkach pod čiarou z dôvodu
jasnejšieho popisu pre žiadateľa

7.

Príloha č. 9 výzvy - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu povinných
príloh ŽoNFP
- podmienka poskytnutia príspevku:
- č.10. Podmienka, že žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani
prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať ho v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin
legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
Zdôvodnenie zmeny:
došlo k úprave spôsobu preukazovania podmienky poskytnutia príspevku z dôvodu doplnenia integrácie
ITMS2014+ s vybranými verejnými registrami, resp. prostredníctvom údajov z verejne dostupných
registrov.
- podmienka poskytnutia príspevku:
- č. 14 Podmienka, že hlavné aktivity projektu sú vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP ĽZ
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k doplneniu a úprave textácie v poznámkach pod čiarou z dôvodu jasnejšieho popisu pre žiadateľa a
k zosúladeniu s ostatnými dokumentami výzvy.
- podmienka poskytnutia príspevku:
- č.24. Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu stavby
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave textácie znenia tejto podmienky a k úprave spôsobu preukazovania splnenia tejto
podmienky z dôvodu spresnenia informácií pre žiadateľa.
- podmienka poskytnutia príspevku:
- č.31 Podmienka poskytovania sprievodnej sociálnej služby
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Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave textácie v poznámkach pod čiarou z dôvodu zosúladenia s prílohou č.11 výzvy „Zásady a
odporúčania sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania

-

Časť Zoznam povinných príloh k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

Príloha č.6 ŽoNFP – Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra / Výpis z registra trestov
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k zmene tejto prílohy v dôsledku úpravy preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku
č.9. Bola doplnená alternatíva preukazovania tejto podmienky poskytnutia príspevku z dôvodu zavedenia
integračnej akcie ITMS2014+, a to možnosť predloženia dokumentu „Udelenie súhlasu pre poskytnutie
výpisu z registra“.
8.

Príloha č. 10 výzvy - Podmienky súladu projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k zosúladeniu a doplneniu textácie v rámci predmetnej prílohy z dôvodu jasnejšieho popisu pre
žiadateľa.

9.

Príloha č. 11 výzvy - Zásady a odporúčania sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave zrejmých nesprávností a k doplneniu textácie poznámok pod čiarou z dôvodu jasnejšieho
popisu pre žiadateľa a k zosúladeniu s ostatnými dokumentami výzvy.

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. 6 ŽoNFP
Príloha č.3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov v znení Zmeny č.1
Príloha č.5 výzvy – Zoznam ďalších 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. 8 výzvy - Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie podmienok bývania s prvkami prestupného
bývania znevýhodnených skupín obyvateľov a sociálne slabších skupín, s dôrazom na obyvateľov
marginalizovaných rómskych komunít (schéma štátnej pomoci vo forme náhrady za „služby všeobecného
hospodárskeho záujmu“) č. ŠP SVHZ – 3/2018 – v znení Zmeny č.1
Príloha č. 9 výzvy - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overenia, vrátane popisu povinných
príloh ŽoNFP v znení Zmeny č.1
Príloha č. 10 výzvy - Podmienky súladu projektu s princípmi desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie
v znení Zmeny č.1
Príloha č. 11 výzvy - Zásady a odporúčania sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania 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 prestupné bývanie .
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