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29. septembra 2010
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CIEĽ USMERNENIA
Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „usmernenie“) je
1) spresniť definície, resp. postupy popísané v Príručke pre žiadateľa v rámci Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP –
1001 (ďalej len „výzva“);
2) doplniť postup pri zadávaní intenzity v rámci zadávania údajov do žiadosti
o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) prostredníctvom verejného portálu
www.itms.sk pri projektoch s viacerými intenzitami;
3) doplniť formulár podrobného rozpočtu projektu;
4) upraviť termíny jednotlivých kôl schvaľovania žiadostí o NFP.
Usmernenie vychádza z otázok potenciálnych žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

ZMENY DOKUMENTOV V RÁMCI VÝZVY
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
•
•
•

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy
KaHR – 13SP - 1001
Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód
KaHR-13SP-1001
Príloha č. 4 žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Podrobný rozpočet
projektu

Usmernenie platí dňom zverejnenia na stránkach Ministerstva hospodárstva a výstavby SR.
Žiadatelia, ktorí vyplnili formuláre v pôvodnej verzii a už podali svoje žiadosti o NFP
vykonávateľovi, budú vyzvaní na ich doplnenie, resp. úpravu v zmysle tohto usmernenia.
V prípade príloh žiadosti o NFP, ktorých platnosť je časovo ohraničená (3 mesiace, resp.
10 dní), sa ich platnosť predlžuje o dobu pozastavenia výzvy (15 dní) pre žiadosti o NFP
predložené v rámci prvého kola.
Napr. v prípade predloženia výpisu z registra trestov je akceptovaný doklad nie starší ako 3
mesiace a 15 dní ku dňu predloženia žiadosti o NFP.

ZMENY VO VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ
FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Text Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je upravený nasledovne:
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1. V časti Uzávierka prijímania žiadostí o NFP sa pôvodný text:
„Základné časové údaje súvisiace s výzvou KaHR – 13SP – 1001 sú nasledovné :
•

Termín vyhlásenia výzvy :

26. 4. 2010
•

Proces schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude prebiehať
v hodnotiacich kolách s termínmi :
1. hodnotiace kolo - od 20. 9. 2010
2. hodnotiace kolo - od 25. 1. 2011

•

Termín ukončenia výzvy :
24. 1. 2011 (termín ukončenia výzvy je zároveň posledným možným dňom
predloženia žiadosti o NFP).“
nahrádza nasledujúcim textom:
„Základné časové údaje súvisiace s výzvou KaHR – 13SP – 1001 sú nasledovné :
•

Termín vyhlásenia výzvy :

•

Proces schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude prebiehať
v dvoch kolách:

26. 4. 2010

1. kolo pre žiadosti o NFP predložené do 11. októbra 2010 (vrátane)
2. kolo pre žiadosti o NFP predložené od 12. októbra 2010 do termínu
ukončenia výzvy
•

Termín ukončenia výzvy:
24. 1. 2011
(termín ukončenia výzvy je zároveň posledným možným dňom predloženia
žiadosti o NFP).“

2. V časti Proces schvaľovania žiadosti o NFP sa pôvodný text:
„V prípade využitia možnosti doplnenia chýbajúcich formálnych náležitostí musia
byť všetky prílohy, kde bola táto možnosť využitá, vystavené najneskôr do dátumu
predloženia žiadosti o NFP.
Pri tomto type výzvy (priebežná výzva) existuje možnosť, že žiadosť o NFP, ktorá
bude v 1. hodnotiacom kole – v rámci procesu formálnej kontroly - zamietnutá
(žiadateľovi bude zaslané rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP), môže byť
žiadateľom – po odstránení formálneho nedostatku, identifikovaného v rámci 1.
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hodnotiaceho kola – predložená v 2. hodnotiacom kole, pričom táto žiadosť o NFP
bude zaregistrovaná a zaradená do konania o žiadosti o NFP ako žiadosť nová,
avšak pôjde o rovnaký projektový zámer a o toho istého žiadateľa.“
nahrádza nasledujúcim textom:
„Žiadateľ môže v rámci jedného kola tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť o NFP.
V prípade neschválenia žiadosti o NFP, môže žiadateľ predložiť novú žiadosť v rámci
druhého kola.“

ZMENY V PRÍRUČKE PRE ŽIADATEĽA V RÁMCI VÝZVY NA
PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP
Text Príručky pre žiadateľa je upravený nasledovne:

1. V kapitole 4.2 sa pôvodný text:
„V rámci výzvy môže žiadateľ predložiť len JEDNU ŽoNFP, pričom rozhodujúca je
ŽoNFP predložená v písomnej podobe.
Výnimkou je predloženie opravnej ŽoNFP v 2. hodnotiacom kole tak ako je
popísaná v kapitole 5.1 Registrácia a formálna kontrola tejto Príručky.
V prípade, že žiadateľ predloží (odošle prostredníctvom verejného portálu ITMS)
v rámci jednej výzvy viac ako jednu ŽoNFP, bude zaregistrovaná len ŽoNFP, ktorá
bola doručená aj v písomnej podobe.“
nahrádza nasledujúcim textom:
„V rámci jedného kola tejto výzvy môže žiadateľ predložiť len JEDNU ŽoNFP,
pričom rozhodujúca je ŽoNFP predložená v písomnej podobe. V prípade, že
žiadateľ predloží (odošle prostredníctvom verejného portálu ITMS) v rámci jednej
výzvy viac ako jednu ŽoNFP, bude zaregistrovaná len ŽoNFP, ktorá bola doručená
aj v písomnej podobe. V prípade neschválenia žiadosti o NFP, môže žiadateľ
predložiť novú žiadosť v rámci druhého kola.“

2. V kapitole 5.1 časť 1) Overenie splnenia kritérií úplnosti zaregistrovaných ŽoNFP sa
pôvodný text:
„V prípade, ak ŽoNFP nespĺňa požadované formálne náležitosti, je vykonávateľ povinný
vyzvať žiadateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí, a to zaslaním písomnej Výzvy na
doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. Umožnenie nápravy sa vzťahuje výlučne na
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formálne náležitosti, ktorých overenie je predmetom overenia kritérií úplnosti
ŽoNFP. Možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí musí byť použitá pre všetkých
žiadateľov rovnako.
Možnosť doplnenia formálnych náležitostí sa netýka údajov uvedených vo formulári
žiadosti o NFP, ako aj povinnej prílohy ŽoNFP č. 1, č. 2, č. 4, č. 5. V prípade využitia
možnosti doplnenia chýbajúcich formálnych náležitostí musia byť všetky prílohy, kde
bola táto možnosť využitá, vystavené najneskôr do dátumu predloženia ŽoNFP.
Výnimku tvoria nasledujúce prílohy, kde je možné doplniť (predložiť nové) prílohy aj
s dátumom po termíne predloženia žiadosti o NFP:
- Príloha č. 8 - Potvrdenie daňového úradu;
- Príloha č. 9 - Potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne;
- Príloha č. 12 - Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce;
- Príloha č. 13 - Potvrdenie dokladujúce, že žiadateľ nie je v úpadku;
- Príloha č. 14 - Stanovisko Samosprávneho kraja k žiadosti o NFP.
Uvedená možnosť platí len v prípade, ak tieto prílohy boli v rámci žiadosti o NFP
predložené, ale údaje/formulácie v nich uvedené nie sú v súlade s požiadavkami
uvedenými vo výzve. V prípade, že uvedené prílohy neboli spolu so žiadosťou
predložené, zostáva v platnosti pôvodná podmienka v zmysle príručky pre žiadateľa, t.j.
že tieto prílohy musia byť vystavené najneskôr v deň predloženia žiadosti o NFP.“
nahrádza nasledujúcim textom:
„Predmetom kontroly úplnosti ŽoNFP je overenie nasledovných skutočností:
1.

Sú údaje uvedené v predloženej (tlačenej verzii) žiadosti o NFP identické
s údajmi, ktoré sú v ŽoNFP predloženej cez verejný portál ITMS;

2.

Je originál ŽoNFP vrátane originálov všetkých povinných príloh a kópie
ŽoNFP a všetkých povinných príloh v požadovanom počte a v požadovanej forme
v zmysle podmienok definovaných vo výzve;

3. Je originál ŽoNFP a všetky čestné vyhlásenia podpísané štatutárnym orgánom
žiadateľa;
4.

Sú predložené kópie ŽoNFP vrátane všetkých povinných príloh identické
s originálom ŽoNFP;

5.

Sú predložené povinné prílohy ŽoNFP úplné a právoplatné v zmysle
podmienok definovaných vo výzve.

V prípade, ak ŽoNFP nespĺňa požadované formálne náležitosti, je vykonávateľ povinný
vyzvať žiadateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí, a to zaslaním písomnej Výzvy na
doplnenie chýbajúcich náležitostí ŽoNFP. Umožnenie nápravy sa vzťahuje výlučne na
formálne náležitosti, ktorých overenie je predmetom overenia kritérií úplnosti
ŽoNFP. Možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí musí byť použitá pre všetkých
žiadateľov rovnako.
Možnosť doplnenia formálnych náležitostí sa netýka kritérií úplnosti neformálneho
charakteru, t.j. údajov uvedených vo formulári žiadosti o NFP, ako aj povinnej
prílohy ŽoNFP č. 1, č. 2, č. 4, č. 5.„
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3. V kapitole 5.1 časť 2) Kontrola splnenia kritérií oprávnenosti zaregistrovaných ŽoNFP sa
pôvodný text:
„V prípade, ak ŽoNFP nespĺňa minimálne jedno z kritérií oprávnenosti (oprávnené
právne formy žiadateľov, miesta realizácie, maximálne trvanie projektu, maximálna a
minimálna suma ŽoNFP, miera spolufinancovania), je z ďalšieho procesu schvaľovania
vylúčená
Vykonávateľ zabezpečí evidenciu výsledkov kontroly formálnej správnosti v ITMS,
prostredníctvom ktorého si žiadateľ môže overiť aktuálny stav ŽoNFP.
Vykonávateľ zároveň po ukončení kontroly formálnej správnosti zasiela žiadateľom,
ktorých ŽoNFP nevyhoveli kritériám formálnej správnosti ŽoNFP rozhodnutia
o neschválení ŽoNFP (vrátane dôvodov).
Pri tomto type výzvy (priebežná výzva) existuje možnosť, že žiadosť o NFP, ktorá
bude v 1. hodnotiacom kole – v rámci procesu formálnej kontroly - zamietnutá
(žiadateľovi bude zaslané rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP), môže byť
žiadateľom – po odstránení formálneho nedostatku, identifikovaného v rámci 1.
hodnotiaceho kola – predložená v 2. hodnotiacom kole, pričom táto žiadosť o NFP
bude zaregistrovaná a zaradená do konania o žiadosti o NFP ako žiadosť nová,
avšak pôjde o rovnaký projektový zámer a o toho istého žiadateľa.“
nahrádza nasledujúcim textom:
„Predmetom kontroly oprávnenosti ŽoNFP je overenie nasledovných skutočností:
1.) Je žiadateľ oprávnený v zmysle podmienok definovaných vo výzve na predkladanie
žiadostí o NFP,
2.) Je navrhované miesto realizácie projektu na oprávnenom území v zmysle podmienok
definovaných vo výzve,
3.) Je žiadaná výška NFP pre daný projekt v súlade s limitom pre minimálnu a maximálnu
stanovenú hranicu v zmysle podmienok definovaných vo výzve,
4.) Je časový rámec realizácie projektu v súlade s limitom pre minimálnu a maximálnu
dĺžku realizácie projektu v zmysle podmienok definovaných vo výzve.
V prípade, ak ŽoNFP nespĺňa minimálne jedno z kritérií oprávnenosti (oprávnené právne
formy žiadateľov, miesta realizácie, maximálne trvanie projektu, maximálna a minimálna
suma ŽoNFP, miera spolufinancovania), je z ďalšieho procesu schvaľovania vylúčená
Vykonávateľ zabezpečí evidenciu výsledkov kontroly formálnej správnosti v ITMS,
prostredníctvom ktorého si žiadateľ môže overiť aktuálny stav ŽoNFP.
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Vykonávateľ zároveň po ukončení kontroly formálnej správnosti zasiela žiadateľom,
ktorých ŽoNFP nevyhoveli kritériám formálnej správnosti ŽoNFP rozhodnutia
o neschválení ŽoNFP (vrátane dôvodov).“

4. V kapitole 7.1 sa časť ZDROJE FINANCOVANIA PRJEKTU dopĺňa o nasledovný
text:
„Ako intenzitu pomoci v % žiadateľ do tabuľky č. 14 ŽoNFP uvedie hodnotu, ktorá
je vypočítaná automaticky v podrobnom rozpočte v hárku „intenzita pomoci“
v bunke C2.“
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