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Informácia o zmene č. 2 vyzvania  
na projekty technickej pomoci 
č. (kód) OPTP-PO1-SC3-2018-16 

(„ďalej len „Informácia o zmene“) 
Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej aj „ÚV SR“) ako Riadiaci orgán pre operačný program 

Technická pomoc (ďalej aj „RO OP TP“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov a Metodickým pokynom Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len 

„CKO“) č. 24 k technickej pomoci informuje o vykonaní zmien vo vyzvaní na projekty technickej pomoci 

č. (kód) OPTP-PO1-SC3-2018-16 s názvom „Implementovať správny a transparentný systém riadenia, 

kontroly a auditu EŠIF 2“ vyhláseného dňa 11. 12. 2018 na webovom sídle OP TP, v nasledovnom rozsahu: 

- v časti 2.8. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 

 

 časová oprávnenosť realizácie projektu 

Hlavné aktivity projektu je prijímateľ povinný začať realizovať najskôr 
od 01. 05. 2018 najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o NFP/interného 
Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP. Aktivity projektu je prijímateľ povinný ukončiť najneskôr do 
31. 12. 2021. Žiadateľ o NFP je oprávnený predložiť v rámci vyzvania viacero žiadostí o NFP.  

(Žiadateľ nepredkladá samostatnú prílohu, ktorou deklaruje splnenie tejto podmienky poskytnutia 
príspevku. Za účelom posúdenia splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku uvedie žiadateľ vo 
formulári ŽoNFP, v rámci časti č. 9 - Harmonogram realizácie aktivít, časový harmonogram 
realizácie aktivít projektu, ktorý nesmie začať skôr ako 01. 05. 2018 a presiahnuť dátum 31. 12. 
2021.) 
 

 

Zdôvodnenie zmeny: 

Časová oprávnenosť realizácie projektu bola predĺžená  na celé vyzvanie na obdobie od 01. 05. 2018 na 

základe rozhodnutia RO OP TP z dôvodu plošného pokrytia viacerých požiadaviek prijímateľov na 

zabezpečenie financovania aktivít začatých pred dátumom 01. 12. 2018 pôvodne stanoveným vo vyzvaní . 

Uvedená zmena bola vykonaná aj v texte o posúdení splnenia tejto podmienky poskytnutia príspevku. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Uvedené zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa: 13. 05. 2019 

Vykonané zmeny v náležitostiach a prílohách vyzvania sa vzťahujú na ŽoNFP predložené na RO OP TP pred 

dátumom účinnosti tejto zmeny, o ktorých ešte RO OP TP nerozhodol. 

Informácia o zmene je zverejnená na webovom sídle RO OP TP http://optp.vlada.gov.sk.  

http://optp.vlada.gov.sk/
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Podpisová príloha k informácii o zmene č. 2 vyzvania č. OPTP-PO1-SC3-2018-16 

 

Názov vyzvania: Implementovať správny a transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF 2 

 

Informáciu o zmene vypracovala:  
Monika Zaťková 
manažér programovania                                                          Podpis: overila 
 
Dátum vypracovania zmeny:  
02. 05. 2019 
 
 
 
Informáciu o zmene schválil: 
Peter Kostolný 
generálny manažér   
 
 

Podpísané zaručenou elektronickou pečaťou v zmysle zákona č. 272/2016 Z. z. 
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