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-PO5-2017-2

Prioritná os

5

Špecifický cieľ

5.1.1

Zameranie

Poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s
dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ.
Zámerom je poskytnúť žiakom z MRK systém podpory
prostredníctvom mentoringu a tútoringu počas vzdelávania na
základnej škole až po ukončenie stredoškolského vzdelávania, a tým
pomôcť k zlepšeniu ich školských výsledkov, eliminácii predčasného
ukončenia základnej školskej dochádzky (opakovanie ročníkov) a
preraďovaniu do špeciálnej základnej školy, úspešnému prijatiu na
strednú školu a ukončeniu strednej školy (ideálne s maturitou).

Dátum vydania a účinnosti zmeny č.1: 09.08.2018
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Cieľ zmeny
Cieľom zmeny č.1 predmetnej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „zmena“) je
úprava samotného dokumentu výzvy a vybraných príloh výzvy z dôvodu jej optimalizácie a vhodnejšieho nastavenia,
ktoré zabezpečí dostatočný objem predložených žiadostí o NFP a s tým súvisiacu následnú úspešnú implementáciu
projektov.
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 podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku
podľa § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF.

Popis a zdôvodnenie zmeny
1.

Vo výzve



v časti Časový harmonogram konania o ŽoNFP bol zmenený (predĺžený) dátum uzavretia 1. hodnotiaceho
kola
Zdôvodnenie:
Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola predĺžený z dôvodu úpravy podmienok poskytnutia príspevku
uvedených nižšie v súlade s kap. 3.1.1.1, bod 2, písm. a) SyR EŠIF verzia 6.



v časti Časový harmonogram konania o ŽoNFP bol doplnený dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola



v časti Časový harmonogram konania o ŽoNFP bol upravený text týkajúci sa predloženia projektu s rovnakým
predmetom projektu za účelom jeho spresnenia
Zdôvodnenie zmeny:
Potreba spresnenia textácie.



v časti Miesto a spôsob podania ŽoNFP došlo k úprave textu v úvodnom odseku a spôsobu predkladania
ŽoNFP
Zdôvodnenie zmeny:
Úprava spôsobu predkladania ŽoNFP bola vykonaná v dôsledku zapracovania skutočností súvisiacich s
elektronickou komunikáciou vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Za
písomnú formu sa považuje okrem predloženia dokumentov v listinnej podobe aj predloženie do
elektronickej schránky podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).



v časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, Oprávnenosť aktivít realizácie projektu v podmienke poskytnutia
príspevku č. 1, 2, 3, 4, 6 a 18 dochádza k úprave textácie a následne vzhľadom na úpravu boli prečíslované
povinné prílohy ŽoNFP
Zdôvodnenie zmeny:
Úprava textácie znenia podmienky č. 2 bola vykonaná v zmysle platného SyR a za účelom zosúladenia textácie
uvedených podmienok a príslušného spôsobu preukazovania splnenia boli vypustené odkazy na prílohy –
potvrdenia príslušných úradov, nakoľko žiadatelia nie sú povinní overovať funkčnosť integračnej akcie, ani
správnosti údajov v relevantných v systéme ITMS2014+ a ďalších elektronických registrov. Naopak,
poskytovateľ je povinný pri vzniku pochybností o pravdivosti či úplnosti (§ 19 ods. 5 zákona o EŠIF), resp. pri
nefunkčnosti integračnej akcie poskytnúť žiadateľom primeranú časovú lehotu na vyjadrenie, resp. doplnenie
predmetných dokumentov..



v časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku v podmienke
poskytnutia príspevku č.8 a 17 dochádza k úprave textácie resp. doplneniu spôsobu financovania projektov
aj spôsobom zálohových platieb.
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Zdôvodnenie zmeny:
Na základe nedostatočného dopytu v rámci 1. hodnotiaceho kola a priebežnej komunikácie s potenciálnymi
žiadateľmi počas obdobia pred uzávierkou 1. HK, ako aj po uzávierke, bol chýbajúci systém financovania
formou zálohových platieb identifikovaný ako jedna z kľúčových prekážok pri rozhodovaní sa (najmä menších
organizácií) predložiť ŽoNFP na SO.




v časti 2. Podmienky poskytnutia príspevku, Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku bola
vypustená podmienka poskytnutia príspevku č. 25
Zdôvodnenie zmeny:
K vypusteniu podmienky č. 25 sa pristúpilo v zmysle platného SyR, ktorý neobsahuje uvedenú podmienku,
ako aj na základe snahy o odbúranie administrácie a zredukovanie podmienok vo výzve.
v časti 5 výzvy opravený názov prílohy č. 7 výzvy
Zdôvodnenie zmeny:
V súlade s názvom aktualizovaného dokumentu zverejneného na stránke OLAF ako „Informácia pre
žiadateľov
o
nenávratný
finančný
príspevok“
zverejnenom
na:
http://www.olaf.vlada.gov.sk/data/files/7000_informacia-pre-ziadatelov-o-nenavratny-financnyprispevok.pdf

2.

Príloha č.1 výzvy - Formulár ŽoNFP s prílohami
Bol zmenený formulár ŽoNFP v zmysle aktuálneho vzoru CKO č. 15 k ŽoNFP.
V časti 14. Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP dochádza k úprave textácie v súlade so zmenami textácie
PPP č. 1, 2, 3, 4, 6 a 18 vo výzve a vypusteniu povinnosti predkladať CD/DVD s nahratými niektorými
dokumentmi.
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave textácie z dôvodu zmien vo výzve a potreby aktualizovať formulár v zmysle platnej riadiacej
dokumentácie/vzoru CKO. Vzhľadom na elektronické predkladanie príloh výzvy nie je potrebné predkladať aj
CD/DVD.

3.

Príloha č.2 výzvy – Príručka pre žiadateľa pre výzvu OPLZ-PO5-2017-2
Úprava/doplnenie textácie
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k úprave textu súvisiaceho s elektronickou komunikáciou vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013 Z. z. o
elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o e-Governmente), úprave kapitoly pojednávajúcej o prieskume trhu a doplneniu textu v kap. VIII.
Informovanie a komunikácia.
V súlade s úpravou textácie vo výzve bol rovnako upravený text v PpŽ týkajúci sa predloženia projektu
s rovnakým predmetom projektu za účelom jeho spresnenia a bol upravený na základe neaktuálnych
termínov aj text týkajúci sa zoskupovania ŽoNFP v rámci jednotlivých hodnotiacich kôl výzvy (textácia bez
uvádzania konkrétnych termínov je postačujúca na pochopenie mechanizmu zoskupovania ŽoNFP podľa
jednotlivých HK).
Doplnený text týkajúci sa opätovného zaslania výzvy na doplnenie v rámci administratívneho overovania.

4.

Príloha č. 3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane zadefinovanej relevancie k
horizontálnym princípom
Úprava textácie
Zdôvodnenie zmeny:
Došlo k oprave chybne uvedeného odkazu na výzvu.

5.

Príloha č. 4 – Zoznam skupín oprávnených výdavkov
Doplnenie textu v rámci stanovenia maximálneho počtu oprávnených osobohodín na interný manažment
Zdôvodnenie zmeny:
Navýšenie počtu osobohodín na interný manažment vychádza z analýzy informácií, ktoré SO získal počas
infodní po vyhlásení výzvy.
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6.

Príloha č. 5 – Zoznam ďalších monitorovaných údajov nad rámec merateľných ukazovateľov
Doplnenie nového D-údaja (D0311)
Zdôvodnenie zmeny:
Potreba monitorovania osôb, ktoré napĺňajú charakteristiku účastníka projektu v zmysle nariadenia o ESF a
ktoré nie sú sledované prostredníctvom karty účastníka.

7.

Príloha č. 7 – Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok
Zmena názvu prílohy
Zdôvodnenie zmeny:
V súlade s názvom aktualizovaného dokumentu zverejneného na stránke OLAF ako „Informácia pre
žiadateľov
o
nenávratný
finančný
príspevok“
zverejnenom
na:
http://www.olaf.vlada.gov.sk/data/files/7000_informacia-pre-ziadatelov-o-nenavratny-financnyprispevok.pdf.

8.

Zoznam povinných príloh k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Úprava zoznamu
Zdôvodnenie:
Došlo k úprave zoznamu povinných príloh v súvislosti so zmenami v texte výzvy ako aj potrebe doplnenia
spôsobu predloženia jednotlivých príloh v zmysle elektronickej komunikácie vyplývajúcej zo zákona č.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), tiež bola vypustená povinnosť predkladať CD/DVD
s nahratými niektorými dokumentmi z dôvodu predkladania príloh ŽoNFP elektronicky cez ITMS2014+.

Dokumenty dotknuté zmenou
Touto zmenou sa menia nasledujúce dokumenty:









Výzva na predkladanie ŽoNFP
Príloha č.1 výzvy – Formulár ŽoNFP s prílohami
Príloha č.2 výzvy – Príručka pre žiadateľa pre výzvu OPLZ-PO5-2017-2
Príloha č.3 výzvy – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov, vrátane zadefinovanej relevancie k
horizontálnym princípom
Príloha č.4 – Zoznam skupín oprávnených výdavkov
Príloha č.5 – Zoznam ďalších monitorovaných údajov nad rámec merateľných ukazovateľov
Príloha č.7 – Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok
Zoznam povinných príloh k Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

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 mentoring.
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