Usmernenie č. 3 pre Prijímateľa
k zmene obsahu vyzvania, kód vyzvania D4.7.01/3,
zverejnené dňa 14.12.2018

Usmernenie č. 3 pre Prijímateľa k zmene obsahu vyzvania, kód vyzvania: D4.7.01/03, zverejnené dňa 14.12.2018

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Cieľom tohto usmernenia č. 3 pre Prijímateľa k zmene obsahu vyzvania, kód vyzvania D4.7.01/3,
zverejnené dňa 14.12.2018 (ďalej len „usmernenie“) je informovanie Prijímateľa o zmenách obsahu
vyzvania s kódom D4.7.01/3 (ďalej ako „Vyzvanie“) spolu so zdôvodnením uskutočnených zmien.
2. Národná agentúra (ďalej ako „NA“) konajúca v zastúpení Európskej komisie na základe Dohody
o delegovaní ako subjekt predkladajúci Vyzvanie podľa Systému implementácie pre Program
Bohunice (ďalej ako „SiPB“) mení obsah Vyzvania podľa kap. 8.1 SiPB, a to z dôvodov a spôsobom,
ktorý je bližšie popísaný v jednotlivých článkoch tohto usmernenia.
Článok 2
Zmeny obsahu Vyzvania
1. Vyzvanie sa mení v nasledujúcich častiach:
a)

b)

c)

d)

v časti 1. Predmet Vyzvania, písm. d.
došlo k nahradeniu označenia pôvodného
vykonávacieho rozhodnutia EK č. C(2014)5449 zo 7. augusta 2014 o pravidlách uplatňovania
pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, Litve a na
Slovensku na obdobie rokov 2014-2020 novým vykonávacím rozhodnutím EK č. C(2019)3073 z
26.apríla 2019 o podrobných vykonávacích postupoch pre programy pomoci na vyraďovanie
jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, na Slovensku a v Litve (ďalej ako „vykonávacie
rozhodnutie“). V súvislosti s prijatím nového vykonávacieho rozhodnutia bolo nevyhnutné
upraviť aj právny základ, na základe ktorého je jediným oprávneným prijímateľom Jadrová
a vyraďovacia spoločnosť, a. s. v podmienke získania Grantu s p.č. 1, a to doplnením odkazu aj
na nové vykonávacie rozhodnutie.
v časti 2. Formálne a ostatné základné náležitosti, dĺžka trvania vyzvania na predloženie
Žiadosti o poskytnutie grantu a spôsob zverejnenia vyzvania sa dátum uzavretia mení tak, že
Prijímateľ je oprávnený predložiť Žiadosť o poskytnutie grantu v lehote do 31.10.2019,
namiesto do 31.05.2019.
v časti 3. Podmienky získania Grantu, posledný odsek sa spresnila informácia o tom,
prostredníctvom ktorého verejne dostupného webového portálu overuje NA podmienky
získania Grantu. Bol nahradený webový portál oversi.gov.sk webovým portálom
https://esluzby.genpro.gov.sk/zoznam-odsudenych-pravnickych-osob.
v časti 4. Overovanie ŽoPG a ďalšie informácie k vyzvaniu - Zverejňovanie informácií
a ochrana osobných údajov sa dopĺňa, že ďalšie informácie týkajúce sa zverejnenia informácií
a ochrany osobných údajov sa nachádzajú na webovom sídle http://www.siea.sk/ochranaosobnych-udajov/.
Článok 3
Zdôvodnenie zmien

1. Dôvodom zmeny obsahu Vyzvania popísanej v článku 2 ods. 1 písm. a) tohto usmernenia je prijatie
vykonávacieho rozhodnutia Európskou komisiou dňa 26. apríla 2019, ktorým došlo k zrušeniu
pôvodného vykonávacieho rozhodnutia C(2014) 5449. Nakoľko k prijatiu vykonávacieho rozhodnutia
došlo až po zverejnení Vyzvania dňa 14.12.2018, bolo potrebné nové vykonávacie rozhodnutie
a zmeny z neho vyplývajúce zohľadniť v znení obsahu Vyzvania.
2. Dôvodom zmeny obsahu Vyzvania popísanej v článku 2 ods. 1 písm. b) tohto usmernenia je
nevyhnutnosť úpravy projektovej dokumentácie o rozšírenie časti aktivít pôvodne plánovaných
v projekte D6.2 (Záverečný prieskum a uvoľnenie areálu) za účelom dodržania konečného termínu
na vyradenie JE V1 z prevádzky a zabezpečenie plynulého pokračovania Programu Bohunice.
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Rozšírenie rozsahu pôvodného Projektu o časti aktivít projektu D6.2 je predmetom prebiehajúceho
schvaľovania AWP pre rok 2019 a následného vydania Rozhodnutia o financovaní. Nakoľko
k schváleniu AWP na rok 2019 do pôvodného dátumu uzavretia Vyzvania nedôjde, je potrebné tento
termín predĺžiť. NA opakovane upozorňuje na predpokladanú možnosť zmeny obsahu Vyzvania
z dôvodu nevyhnutnosti úpravy projektovej dokumentácie v nadväznosti na proces schvaľovania
AWP pre rok 2019.
3. Dôvodom zmeny obsahu Vyzvania popísanej v článku 2 ods. 1 písm. c) tohto usmernenia sú
dostupné možnosti NA, ktoré overenie podmienok získania Grantu s p.č. 5,7 a 12 v súčasnosti cez
portál oversi.gov.sk, neumožňujú. Overiť podmienky získania Grantu s p.č. 5,7 a 12 je možné len
u Prijímateľa ako právnickej osoby cez webový portál GP SR, a preto došlo k zmene v tejto časti.
4. Dôvodom zmeny obsahu Vyzvania popísanej v článku 2 ods. 1 písm. d) tohto usmernenia je
zverejnenie informácií k ochrane a spracúvaniu osobných údajov v rámci Programu Bohunice na
webovom sídle NA.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1.

Toto usmernenie je určené pre Prijímateľa v rámci Programu Bohunice oprávneného na predloženie
Žiadosti o poskytnutie grantu pre projekt Dekontaminácia a demolácia budov JE V1 a uvedenie
areálu do pôvodného stavu (D4.7), podprojekt D4.7.01.
2. Vydaním novej verzie Vyzvania sa v celom rozsahu nahrádza pôvodné Vyzvanie, kód vyzvania
D4.7.01/03, zverejnené dňa 14.12.2018 vrátane jeho príloh.
3. Vyzvanie v jeho aktualizovanej verzii je zverejnené na webovom sídle NA
http://www.siea.sk/vyzvania/.
4. Toto usmernenie a nová verzia Vyzvania nadobúdajú účinnosť dňa 30.5.2019.
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