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MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim
orgánom pre Prioritnú os 3, v súlade s ustanovením § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, týmto schvaľuje zmenu výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu 2014 – 2020, KÓD VÝZVY: IROP-PO3-SC31-2019-49 (centralizovaná podpora).
Aktualizácia výzvy sa týka nasledovných dokumentov:
 Výzva IROP-PO3-SC31-2019-49 - aktualizácia
 Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoNFP
- príloha č. 6 ŽoNFP – Údaje na vyžiadanie
- príloha č. 8 ŽoNFP – Rozpočet projektu
- príloha č. 9 ŽoNFP – Finančná analýza: Finančná analýza – tabuľka a Metodika na
vypracovanie FA
- príloha č. 10 ŽoNFP – Komerčné využitie infraštruktúry
 Príloha č. 2 výzvy – Príručka pre žiadateľa, verzia 1.1
 Príloha č. 3 výzvy – Merateľné ukazovatele
 Príloha č. 4 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov ŽoNFP
 Príloha č. 7 výzvy – Model centralizovanej podpory
 Príloha č. 9 výzvy – Definícia KKP
Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy, ktoré neboli zmenené aktualizáciou č. 1,
zostávajú platné v pôvodnom znení. Uvedené dokumenty sú zverejnené v úplnom znení aj so
sledovaním zmien na webovom sídle www.culture.gov.sk.
ZMENY VÝZVY:
1.

Zmena v dokumente výzvy IROP-PO3-SC31-2019-49 (centralizovaná podpora)

Časť 1.2 „Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadostí o NFP“ – posun termínu dátumu uzavretia
výzvy, a to z pôvodného termínu 30.10.2019 na 9.12.2019.
Časť 1.6 „Miesto a spôsob podania ŽoNFP – zmena v počte dokumentácie predkladanej v listinnej
forme, z jednej na dve kópie. Oprava v číselnom odkaze na príručku pre žiadateľa odsek 4.1 na 3.1.
Formálna úprava.
Celý dokument – uvádzanie skratky KC namiesto „kreatívneho centra“, oprava názvu „kultúrnokreatívne centrum“ na „kreatívne centrum“. Formálna úprava. Zosúladenie odkazov na kapitoly
Príručky pre žiadateľa.
Zdôvodnenie: Vzhľadom na rozsah zmien uvedených v tomto dokumente a s cieľom poskytnúť
žiadateľom dostatočný časový priestor na úpravu pripravovaných žiadostí o poskytnutie NFP bol
zároveň zmenený termín uzavretia výzvy, a to z pôvodného termínu 30.10.2019 na 9.12.2019.
Zosúladenie požiadavky ne predkladanie počtu dokumentácie v listinnej podobe s Príručkou pre
žiadateľa. Požadované dve kópie listinnej podoby žiadosti o NFP budú slúžiť pre potreby odborných
hodnotiteľov. Úprava celého textu z dôvodu preklepov v dokumente pri použití výrazu „kreatívne
centrum“ a odkazov na kapitoly Príručky pre žiadateľa.
2.
Zmena prílohy č. 1 výzvy - Formulár žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku
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Časť 9.1 „Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP“ Doplnenie informácie k Hlavným
aktivitám projektu: Emerging talents, že žiadateľ nie je povinný aktivitu realizovať (je nepovinná).
Zdôvodnenie: inštruktáž k vypĺňaniu formuláru ŽoNFP pre žiadateľov, údaje zosúladené s textom vo
výzve a jej prílohách.
Časť 9.2 „Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP“ Odstránený text
Zdôvodnenie: daná relevancia nemá vzťah k predmetnej výzve. V rámci tejto výzvy sa tabuľka
nevypĺňa.
Časť 10.1 „Aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele“ Odstránený text: „V tabuľke sa
automaticky nadefinujú všetky merateľné ukazovatele s ohľadom na vybraný typ aktivity“ bol
nahradený textom: „Žiadateľ vyberie relevantné projektové ukazovatele, ktoré majú byť realizáciou
navrhovaných aktivít dosiahnuté a ktorými sa majú dosiahnuť ciele projektu popísané v časti 7“.
Doplnené: „ Povinnosť vykazovania príslušných merateľných ukazovateľov vo vzťahu k oprávnenej
aktivite projektu sa uvádza v prílohe č. 3 Výzvy Zoznam povinných merateľných ukazovateľov
projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP. V prípade povinnosti vykazovania merateľného
ukazovateľa platí, že jeho plánovaná hodnota musí byť rozdielna od hodnoty nula. V prípade, že
ukazovateľ nie je v zmysle vyšších inštrukcií v prílohe č. 3 Výzvy povinný, žiadateľ tento ukazovateľ v
ŽoNFP neuvádza.“ Odstránený text: „Z automaticky nadefinovaných merateľných ukazovateľov
projektu je žiadateľ povinný stanoviť cieľovú hodnotu pre všetky merateľné ukazovatele projektu,
ktoré sú definované v rámci prílohy č. 3 výzvy“.
Zdôvodnenie: spresnenie inštrukcie pre žiadateľa, zosúladenie textu s údajmi uvedenými
v aktualizovanej Prílohe č. 3 Výzvy Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu.
Časť 14 „Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP“ úprava Prílohy č. 6 ŽoNFP – Výpis z registra
trestov alebo Udelenie súhlasu pre poskytnutie na Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Zdôvodnenie: Úprava textácie vzhľadom na poslednú novelu zákona 292/2014, ktorou sa, okrem
iného, menili ustanovenia §47a, už nie je potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (na
overenie bezúhonnosti fyzických osôb oprávnených konať v mene žiadateľa) mať súhlas dotknutej
osoby, ale len údaje, ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Časť 15 „Čestné vyhlásenie žiadateľa“
Nasledovné úpravy:
V texte som si vedomý zodpovednosti za predloženie neúplných a nesprávnych údajov... došlo
k preformulovaniu textu na „som si vedomý zodpovednosti za predloženie úplných a správnych
údajov...“
V texte: Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať poskytovateľa o všetkých zmenách, ktoré sa
týkajú uvedených údajov a skutočností. Súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním všetkých
uvedených osobných údajov podľa § 47 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol
odstránený odkaz na zákon č. 122/2013 Z.Z. a nahradený odkazom na zákon č. 292/2014 (§ 47).
Doplnenie textu k čestnému prehláseniu: splnenie podmienky, že žiadateľ nie je podnikom
v ťažkostiach a že má povolenia na realizáciu aktivít projektu preukážem na základe výzvy SO pred
vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP
Text „voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia“ bol upravený na text: „ voči mne sa nevedie
výkon rozhodnutia
V časti: predložená projektová dokumentácia je úplná, je totožná s projektovou dokumentáciou,
ktorá bola/je/ bolo doplnené slovo bude predmetom povoľovacieho konania a bola/je doplnené
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slovo bude v tomto konaní overená. Ďalej je odstránený text: „Žiadateľ vydáva toto vyhlásenie ak je
tvrdenie pravdivé (ak relevantné)“ a je nahradený nasledovne: „Vzťahuje sa na prípady, ak stavebné
práce zahrnuté do projektu podliehajú stavebnému povoleniu ani ohláseniu drobnej stavby v zmysle
zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)“.

3.

Zmena prílohy č. 1 výzvy - Záväzné formuláre povinných príloh

Príloha č. 4 Formuláru ŽoNFP Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov
Oprava v čísle prílohy z pôvodného číslovania 3 na 4. Oprava názvu dokumentu „Udelenie súhlasu pre
poskytnutie výpisu z registra trestov“ na „Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov“. Doplnenie
údajov o fyzickej osobe udeľujúcej súhlas – meno, rodné priezvisko. Odstránenie oprávnených osôb
disponujúcich súhlasom. Odstránenie vety: „Pokiaľ dôjde k odvolaniu tohto súhlasu nebude možné
získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na splnenie podmienky
poskytnutia príspevku.“
Zdôvodnenie: Úprava textácie vzhľadom na poslednú novelu zákona 292/2014, ktorou sa, okrem
iného, menili ustanovenia §47a, už nie je potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (na
overenie bezúhonnosti fyzických osôb oprávnených konať v mene žiadateľa) mať súhlas dotknutej
osoby, ale len údaje, ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Príloha č. 9 Formuláru ŽoNFP Finančná analýza – v záložke Úver, bol odstránený technický
nedostatok s nemožnosťou editovať bunku. V záložke „Plán investície“ bolo zosúladené referenčné
obdobie na 10 rokov.
Príloha č. 9 Formuláru ŽoNFP Finančná analýza – Metodika na vypracovanie Finančnej analýzy: časť
3 finančná analýza – v časti „Referenčné obdobie“ upravený text na zosúladenie referenčného
obdobia pre kreatívne centrá na 10 rokov a v časti „Základné pravidlá výpočtu“ odstránený
celý odsek písmeno a) s názvom „Obdobie sledovania účelu kreatívneho centra“.
Zdôvodnenie: zosúladenie textácie s výzvou a jej prílohami nakoľko obdobie udržateľnosti bolo
upravené na dobu referenčného obdobia t.j. 10 rokov, aby sa zjednotila problematika pojmu
„udržateľnosť"
Príloha č. 10 Formuláru ŽoNFP Vyhlásenie o Komerčnom využití podporenej infraštruktúry Oprava
v čísle prílohy z pôvodného číslovania 10 na 8. Odstránenie výrazu „projekte“ v texte dokumentu.
Formálne úpravy.

4.
Zmena prílohy č. 2 výzvy - Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku
V časti 1.3 Definícia pojmov pri slove Poskytovateľ doplnený text: „o vykonávaní časti úloh
riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom“.
Časť 2 „Podmienky poskytnutia príspevku“ – oprava číslovania kapitol, číslica 3 prepísaná na 2,
formálna chyba.
Časť 2.1.7 „Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach“
Doplnená požiadavka v rámci Prílohy č. 2 ŽoNFP - Test podniku v ťažkostiach, že žiadateľ predkladá (ak
relevantné vzhľadom na právnu formu) test podniku v ťažkostiach elektronicky, vo formáte MS EXCEL
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(.xls) na základe výzvy SO na preukázanie splnenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku (pred
vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP).
V Prílohe č. 3 Účtovná závierka doplnené: „žiadateľ je povinný predložiť spolu s testom podniku
v ťažkostiach sken poslednej schválenej účtovnej závierky (vo formáte .pdf) cez ITMS2014+.“
V časti „Spôsob overenia splnenia podmienky“ bol pôvodný text: „SO overí splnenie podmienky na
základe predloženého Testu podniku v ťažkostiach, pričom finančné údaje uvedené v teste overuje na
základe účtovnej závierky dostupnej prostredníctvom Registra účtovných závierok, alebo účtovnej
závierky predloženej v rámci prílohy č. 3 ŽoNFP“ nahradený nasledovným textom: „SO overí splnenie
tejto podmienky na základe predloženého Testu podniku v ťažkostiach a príslušnej účtovnej závierky
(dostupnej prostredníctvom Registra účtovných závierok, alebo predloženej spolu s Testom podniku
v ťažkostiach na základe výzvy SO)“.
Zdôvodnenie: Zosúladenie príručky s údajmi vo výzve. Potreba posunúť termín overovania
podmienky, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach najneskôr pred podpísaním zmluvy o NFP
vychádza z dôvodu disponovania čo najaktuálnejších údajov pred podpisom zmluvy o NFP.
Časť 2.1.8 „Podmienka finančnej spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu“
Oprava v odkazoch prílohy ŽoNFP z číslice 4 na 2, formálna chyba.
Časť 2.1.10 „Podmienka, že žiadny člen štatutárneho orgánu žiadateľa, ani prokurista/i, ani osoba
splnomocnená zastupovať žiadateľa 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“
Oprava v časti Doklad na preukázanie splnenia podmienky a v časti Spôsob overenia splnenia
podmienky: slovné spojenie „udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov“ zmenené na:
„údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov“.
Zdôvodnenie: Zosúladenie príručky s údajmi vo výzve a jej prílohách. Úprava textácie vzhľadom na
poslednú novelu zákona 292/2014, ktorou sa, okrem iného, menili ustanovenia §47a, už nie je
potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (na overenie bezúhonnosti fyzických osôb
oprávnených konať v mene žiadateľa) mať súhlas dotknutej osoby, ale len údaje, ktoré sú potrebné
na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
Časť 2.2.1 „Podmienka oprávnenosti aktivít projektu“
Ponuka programov a služieb, ktoré si je žiadateľ povinný vybrať v závislosti od zamerania KC je
presunutá pod odsek 2 Poskytovanie špecifických služieb kreatívneho centra z dôvodu logickej
nadväznosti textu.
Oprava v názve aktivity č. 3 z „Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe“ na „Emerging talents“,
doplnenie odseku s názvom: Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe kam sú zaradené: „Služby:
Otvorené prezentačné workshopy, Digitálna prezentácia KKP; Odborné podujatia zamerané na
budovanie povedomia o KKP, Výstavno-prezentačná činnosť, Sprístupnenie kultúrneho dedičstva,
Podpora organizovania súťaží návrhov pre verejný sektor, Stáže pre zahraničných odborníkov“.
Doplnené z dôvodu logickej nadväznosti textu.
Časť 2.7.1 „Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém štátnej pomoci/pomoci
de minimis“
Doplnenie, že: „Budova kreatívneho centra bude vo vlastníctve / správe prijímateľa (resp. iného
subjektu verejnej správy, od ktorého si prijímateľ nehnuteľnosť prenajíma) počas celého
referenčného obdobia“, odstránený text: „nevyhnutného pre dodržanie účelu zriadenia kreatívneho
centra“.
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Spresnenie, že referenčné obdobie je 10 rokov a začína plynúť dňom začatia realizácie hlavných
aktivít projektu.

Zdôvodnenie: Zosúladenie textu v príručke s výzvou a jej prílohami, nakoľko obdobie udržateľnosti
bolo upravené na dobu referenčného obdobia t.j. 10 rokov, aby sa zjednotila problematika pojmu
"udržateľnosť".
Časť 2.8.2 „Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu
aktivít projektu“ – Doplnené: „Nehnuteľnosti, v ktorých bude vybudovaná infraštruktúra KC musia
byť vo výlučnom vlastníctve subjektu verejnej správy alebo v jeho správe“.
V rámci podmienky mať povolenie na realizáciu aktivít projektu bol pôvodný text: „Žiadateľ je
povinný preukázať splnenie podmienky mať povolenia na realizáciu aktivít projektu najneskôr pred
podpísaním zmluvy o NFP. Žiadateľ predkladá príslušnú projektovú dokumentáciu, ktorá je/bude
predmetom povoľovacieho konania spolu so ŽoNFP“ nahradený novým textom: „Žiadateľ je povinný
preukázať splnenie podmienky mať povolenia na realizáciu aktivít projektu na základe výzvy SO pred
vydaním rozhodnutia o schválení, ŽoNFP. Žiadateľ predkladá príslušnú projektovú dokumentáciu,
ktorá je/bude/bola predmetom povoľovacieho konania spolu so ŽoNFP.“
V časti Doklad na preukázanie splnenia podmienky doplnenie k identifikácii nehnuteľností požiadavka
na identifikáciu nehnuteľností, ktoré budú dočasne využívané na účely poskytovania služieb KC.
Odstránenie pôvodnej doby realizácie projektu z 5 rokov na referenčné obdobie 10 rokov
a doplnenie údaju, že: „Referenčné obdobie je 10 rokov a začína plynúť dňom začatia realizácie
hlavných aktivít projektu. Uvedené sa netýka nehnuteľností, ktoré budú využívané na poskytovanie
služieb KC dočasne, napr. do vybudovania infraštruktúry KC“.
V časti projektová dokumentácia doplnené: „ v prípade, že v rámci povoľovacieho konania došlo
k zmene projektovej dokumentácie, ktorá bola predložená v rámci prílohy č. 8, žiadateľ predloží spolu
s právoplatným stavebným povolením a/alebo ohlásením drobnej stavby aj upravenú projektovú
dokumentáciu“. Ďalej doplnené že žiadateľ je povinný predložiť prílohu 12 na základe výzvy SO pred
vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP, čím sa zmenil pôvodný text „najneskôr pred podpísaním
zmluvy“. Doplnený text: „V prípade, že stavebné práce zahrnuté do projektu nepodliehajú
stavebnému povoleniu alebo ohláseniu drobnej stavby, žiadateľ v rámci tejto prílohy predloží sken
čestného vyhlásenia, že stavebné práce zahrnuté do projektu nepodliehajú stavebnému povoleniu
alebo ohláseniu drobnej stavby.“ Odstránená časť týkajúca overovania splnenia podmienky pred
podpisom zmluvy.
Odôvodnenie: Vzhľadom k časovo náročnému procesu, ktorý predchádza udeleniu stavebného
povolenia bez toho aby sa výraznejšie predlžoval termín uzávierky výzvy, alebo vylučovali kvalitné
projekty, ktoré však ešte nemajú (ku dňu predloženia ŽoNFP) administratívne doriešené a
právoplatné stavebné povolenie, tak sa pre takéto prípady umožní, aby sa táto podmienka presunula
do času overovania vybraných podmienok poskytnutia pomoci.
Časť 3.1 „Žiadosť o NFP“ a 3.1.1 „Pokyny pre vypracovanie formulára ŽoNFP v ITMS2014+“
Číselná úprava podkapitol, číslica 4 prepísaná na 3, formálna chyba.
Časť 3.1.3 „Zoznam povinných príloh ŽoNFP“
Doplnené informácie týkajúce sa príloh 2 Test podniku v ťažkostiach a 3 Účtovná závierka k ŽoNFP
V prílohe č. 6 Výpis z registra trestov slovné spojenie udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu
z registra trestov“ oprava na č. 4 a zmenené na: „údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov“.
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Zdôvodnenie: Zosúladenie príručky s údajmi vo výzve a jej prílohách. Úprava textácie vzhľadom na
poslednú novelu zákona 292/2014
Príloha č. 7 opravená na č. 5 Formálna úprava
V prílohe č. 8 Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov doplnený: formálna oprava na č. 6 a
doplnený „status DPH“. Ďalej boli doplnené inštrukcie vo vzťahu k vypĺňaniu podrobného rozpočtu
projektu.
K vyplneniu tabuľky „Podrobný rozpočet projektu“
V stĺpci s názvom „Spôsob stanovenia výšky výdavku“ žiadateľ vyberie z roletového menu možnosť,
ktorá prislúcha spôsobu, ktorým žiadateľ stanovil výšku výdavkov v rozpočte projektu, bolo doplnené:
„t.j. v prípade, že určil výšku výdavku na základe: výsledkov verejného obstarávania, žiadateľ zvolí
možnosť: „Zmluva s úspešným uchádzačom“.
Pri časti „Verejné obstarávanie“ presun slovných spojení „žiadateľ zvolí možnosť: “Zmluva
s úspešným uchádzačom“, odstránenie týchto viet v texte a ich doplnenie v inej časti textu z dôvodu
jeho logickej nadväznosti.
Pri časti „Prieskum trhu“ presun slovných spojení „žiadateľ zvolí možnosť: “Prieskum trhu“,
odstránenie týchto viet v texte a ich doplnenie v inej časti textu z dôvodu jeho logickej nadväznosti.
vo vete: Žiadateľ predkladá k ŽoNFP doplnené: „opis predmetu zákazky“, cenové ponuky a záznam z
vyhodnotenia prieskumu trhu ako súčasť povinnej prílohy č. 8 ŽoNFP.
Pri časti „Rozpočet stavby“ presun slovných spojení „žiadateľ zvolí možnosť: “Rozpočet stavby“,
odstránenie týchto viet v texte a ich doplnenie v inej časti textu z dôvodu jeho logickej nadväznosti.
V časti „Znalecký posudok“ presun slovných spojení „žiadateľ zvolí možnosť: “Znalecký posudok“,
odstránenie týchto viet v texte a ich doplnenie v inej časti textu z dôvodu jeho logickej nadväznosti.
Vo vete: „V prípade, ak už disponuje žiadateľ aj kúpnou zmluvou na pozemok a/alebo stavbu
(budovu) doplnené: „a kúpna cena nie je nižšia ako v zmysle znaleckého posudku“, stanoví výšku
oprávneného výdavku na základe znaleckého posudku.
V časti ohľadom kúpnej zmluvy doplnený text: „V prípade, ak existuje znalecký posudok aj kúpna
zmluva, predkladá žiadateľ v rámci prílohy č. 6 ŽoNFP obidva dokumenty.
- nájomnej zmluvy, žiadateľ zvolí možnosť: „Nájomná zmluva“
V prípade nájmu nehnuteľností, stanoví žiadateľ výšku oprávneného výdavku podľa nájomnej zmluvy.
Ak ide o nájomnú zmluvu na nehnuteľnosti, v ktorých bude umiestnené KC a ktoré slúžia na
preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 22 „Podmienka mať vysporiadané
majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu“, je nájomná zmluva súčasťou
prílohy č. 9. V ostatných prípadoch, t.j. ak ide o nájom nehnuteľností dočasne využívaných na
poskytovanie služieb mimo KC, predkladá žiadateľ nájomnú zmluvu ako povinnú súčasť prílohy č. 6
ŽoNFP“.
V časti „Pracovná zmluva, resp. mzda za rovnakú prácu alebo prácu v rovnakej hodnote“ presun
slovných spojení „žiadateľ zvolí možnosť: „Pracovná zmluva, resp. mzda za rovnakú/porovnateľnú
prácu“, odstránenie týchto viet v texte a ich doplnenie v inej časti textu z dôvodu jeho logickej
nadväznosti.
V časti „Finančný limit“ presun slovných spojení „žiadateľ zvolí možnosť: „Použitím finančného
limitu“, odstránenie týchto viet v texte a ich doplnenie v inej časti textu z dôvodu jeho logickej
nadväznosti. Doplnené: „UPOZORNENIE: Uvedené sa nevzťahuje na aplikáciu percentuálnych limitov“.
V časti „Iných skutočností“ presun slovných spojení „žiadateľ zvolí možnosť: „Iné“, odstránenie týchto
viet v texte a ich doplnenie v inej časti textu z dôvodu jeho logickej nadväznosti.
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Doplnené: bod 2 „Prieskum trhu“ , vo vete: „V prípade, ak žiadateľ stanovil výšku výdavkov v rozpočte
projektu na základe prieskumu trhu, odstránené: „je povinný predložiť v rámci tejto prílohy ŽoNFP
nasledovné dokumenty:
1) opis predmetu zákazky,
2) cenové ponuky,
3) záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu“, a doplnené „musí spĺňať tieto náležitosti:“
V časti 2) cenové ponuky odstránená veta: „Žiadateľ predkladá cenové ponuky k tým výdavkom,
ktorých výšku stanovil v podrobnom rozpočte projektu na základe prieskumu trhu“.
V časti 3) záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu bol pôvodný text: „Rozpočet stavby vypracovaný
a overený autorizovanou osobou10, v prípade výdavkov na stavebné práce, na realizáciu ktorých
nebol ku dňu predloženia ŽoNFP vybratý dodávateľ. Žiadateľ predkladá rozpočet stavby
prostredníctvom ITMS2014+ vo forme skenu podpísaného originálu (vo formáte .pdf). Zmluvu
s dodávateľom (vrátane príloh a prípadných dodatkov) v prípade, ak v čase predloženia ŽoNFP bolo
VO ukončené uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom. Žiadateľ predkladá rozpočet stavby
prostredníctvom ITMS2014+ vo forme skenu podpísaného originálu (vo formáte .pdf)“ nahradený
novým textom: „Žiadateľ predkladá podrobný rozpočet projektu, rozpočet stavby a záznam
z prieskumu trhu vo formáte MS Excel prostredníctvom ITMS2014+. Žiadateľ predkladá všetky
dokumenty prílohy č. 6 ako boli uvedené vyššie (zmluva s úspešným uchádzačom, rozpočet stavby,
opis predmetu zákazky, cenové ponuky, záznam z prieskumu trhu, znalecký posudok, kúpnu zmluvu
na pozemky a/alebo stavby, nájomnú zmluvu, pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce cez
ITMS2014+ ako sken vo formáte PDF. Tieto prílohy musia spĺňať vyššie uvedené náležitosti“
Odstránený komentár pod čiarou č.10: „Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Rozpočet musí byť overený podpisom a pečiatkou oprávnenej osoby. Stanovenie výšky výdavku na
základe rozpočtu stavby je možné iba pre stavby a zariadenia, ktoré sú súčasťou stavby podľa jej
charakteru a projektovej dokumentácie. Pre samostatné zariadenia a samostatné hnuteľné veci, resp.
súbory hnuteľné vecí je potrebné zvoliť iný spôsob stanovenia výdavku (napr. prieskum trhu)“
Zdôvodnenie: Zosúladenie príručky s údajmi vo výzve a jej prílohách.
Príloha č. 12 , v rámci bodu c doplnené:
Žiadateľ predkladá „v prípade, že stavebné práce zahrnuté do projektu podliehajú stavebnému
povoleniu alebo ohláseniu drobnej stavby a v rámci povoľovacieho konania došlo k zmene
projektovej dokumentácie,“ projektovú dokumentáciu, ktorá...
Ďalej doplnená informácia „Žiadateľ je povinný predložiť doklady zahrnuté do prílohy č. 12 na základe
výzvy SO pred vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP.“
Zdôvodnenie: Zosúladenie príručky s údajmi vo výzve a jej prílohách.
V časti 3.1.4 Spôsob predkladania ŽoNFP vo vete 4. Žiadateľ autorizuje formulár ŽoNFP
kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym
certifikátom odstránené: „alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou“. Oprava číslovania v odkaze
na kapitolu 3.1.3 namiesto 4.1.3.
Doplnenie novej kapitoly 4.1.3. v znení:
„4.1.3. Overovanie vybraných podmienok poskytnutia príspevku“
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Po ukončení odborného hodnotenia ŽoNFP SO vyzve žiadateľov, ktorých ŽoNFP splnili kritériá
odborného hodnotenia na preukázanie splnenia nasledovných podmienok poskytnutia príspevku:



podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach a
podmienka mať povolenia na realizáciu projektu

a určí lehotu 30 pracovných dní (od doručenia výzvy žiadateľovi) na predloženie:
1. prílohy č. 2 ŽoNFP
2. prílohy č. 3 ŽoNFP (v prípade, ak ku dňu predloženia dokladov preukazujúcich splnenie
podmienky, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach, nemá v Registri účtovných závierok
zverejnenú poslednú schválenú účtovnú závierku) a
3. prílohy č. 12 ŽoNFP.
V prípade, ak na základe preskúmania predložených príloh ŽoNFP vzniknú pochybnosti o pravdivosti
alebo úplnosti splnenia dotknutých podmienok, SO postupuje obdobne ako v prípade
administratívneho overovania ŽoNFP.“
Odôvodnenie: zosúladenie overenia podmienky so znením Výzvy, kedy sa povinnosť nebyť podnikom
v ťažkostiach a mať povolenie na realizáciu projektu overuje v rámci uvedenej etapy
V nadväznosti na doplnenie kapitoly 4.1.3 došlo k prečíslovaniu kapitol „Výsledné poradie ŽoNFP
a výška alokácie“ a „Vydávanie rozhodnutí“.
V rámci kapitoly Vydávanie rozhodnutí došlo k odstráneniu textu: „S ohľadom na nastavenie
podmienok v tejto výzve ide o podmienku, že zmluva o NFP bude uzavretá (t. j. žiadateľovi bude
zaslaný návrh zmluvy o NFP) iba v prípade, ak žiadateľ predloží kompletnú prílohu č. 12 ŽoNFP
Povolenie na realizáciu projektu, vrátane projektovej dokumentácie (ak relevantné).“
Odôvodnenie: postup v rámci kapitoly „4.1.3. Overovanie vybraných podmienok poskytnutia
príspevku.
V časti 4.2.1 Odvolanie a odvolacie konanie došlo k úpravám postupov v ktorých nie je možné
odvolanie, kedy bol vypustený text: „rozhodnutiu o neschválení ŽoNFP vydanému z dôvodu
vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve“ a doplnený text: „zrušení rozhodnutia a
vrátení veci na nové konanie a rozhodnutie“.
V časti 4.2.4 presun slovíčka „rozhodnutie“ z jednotlivých bodov písmen do záhlavia. Odstránenie
vety: „rozhodnutiu o neschválení ŽoNFP vydanému z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov
určených vo výzve;“ a doplnené zrušení rozhodnutia a vrátení veci na nové konanie a rozhodnutie,“
Zdôvodnenie: Zosúladenie príručky s údajmi vo výzve a jej prílohách. Formálna úprava vzhľadom
k prehľadnosti a logickej nadväznosti textu.
V Kapitole č. 5 „Informácia o horizontálnych princípoch“ zmena pri formátovaní v číslovaní skupín
produktov. Formálna úprava.
V kapitole č. 6. „Uzavretie Zmluvy o poskytnutí NFP“ došlo k úprave postupov v nadväznosti na
doplnenie kapitoly 4.3.1 a overenie podmienok nebude vykonané pred podpisom zmluvy o NFP ale
vo fáze konania o žiadosti v zmysle kapitoly 4.3.1
Zdôvodnenie: Zosúladenie príručky s údajmi vo výzve a jej prílohách.
V kapitole č. 8. „Zoznam skratiek“ doplnené: „KKP – Kultúrno-kreatívny priemysel“. Formálna úprava.
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Celý dokument – uvádzanie skratky KC namiesto „kreatívneho centra“, oprava názvu „kultúrnokreatívne centrum“ na „kreatívne centrum“. Formálna úprava.
Celý dokument – v slovnom spojení zmluva o poskytnutí NFP odstránenie slova „poskytnutí“.
Formálna úprava.
Celý dokument – zosúladenie jednotnej lehoty referenčného obdobia na 10 rokov, v súlade
s podmienkami vyhlásenej výzvy
5.
Zmena prílohy č. 3 výzvy Merateľné ukazovatele
Príloha č. 3 Merateľné ukazovatele:
Doplnenie poznámky pod čiarou: „V prípade povinnosti vykazovania merateľného ukazovateľa platí,
že jeho plánovaná hodnota musí byť rozdielna od hodnoty nula. V prípade, že ukazovateľ nie je
povinný, tento žiadateľ v ŽoNFP neuvádza“.
Zdôvodnenie: doplnenie poznámky spresnilo požiadavku pri povinne vykazovaných merateľných
ukazovateľoch.
Jednotlivé merateľné ukazovatele boli rozdelené podľa typu aktivít a bola doplnená inštrukcia
o relevantnosti vykazovania MU vo vzťahu k príslušnej aktivite.

6.

Zmena prílohy č. 4 výzvy – Podmienky oprávnenosti výdavkov ŽoNFP

v dokumente bolo vykonaných niekoľko zmien:
časť 1.1 „Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov“ - úprava dokumentu odstránenie slova
„hlavným“ v texte týkajúceho sa členenia oprávnených výdavkov. Formálna úprava textu.
časť 1.4 „Časová oprávnenosť výdavku“- sa pôvodný text: „Rozdielne od predchádzajúceho odseku
sú výdavky na poskytovanie služieb kreatívneho centra oprávnené najskôr odo dňa začatia
stavebných prác súvisiacich s budovaním fyzických priestorov kreatívneho centra.“ mení nasledovne:
„Rozdielne od predchádzajúceho odseku sú výdavky na poskytovanie špecifických služieb kreatívneho
centra a výdavky na emerging talents oprávnené najskôr odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
o poskytnutí NFP“.
Zdôvodnenie: K zmene v časovej oprávnenosti pri poskytovaní špecifických služieb kreatívneho
centra a výdavkov na emerging talents dochádza z dôvodu potreby zrýchleného čerpania finančných
prostriedkov.
Časť 1.6 „Neoprávnené výdavky“ -zmena neoprávnených výdavkov
-v časti b) týkajúcej sa kúpy nezastavaného a zastavaného pozemku bol doplnený text za sumu
presahujúcu stanovené percentuálne limity;
Zdôvodnenie: formálne doplnenie textu

Ďalej bol doplnený text v časti týkajúcej sa: neoprávnených vo všeobecnosti za ktoré sa považujú
nasledovné výdavky v bode č. 7 bol doplnený text alebo percentuálne limity; a tiež doplnená
poznámka pod čiarou. Percentuálne limity musia byť dodržané aj v prípade zmien v rozpočte
projektu, t.j. platia aj pri zmene základne, z ktorej sa percentuálny limit odvodzuje. Pokles základne
spôsobí aj pokles oprávnených výdavkov, ktoré majú určený percentuálny limit z tejto základne.

10

Zdôvodnenie: Precizovanie textu pre potreby žiadateľov vzhľadom na ich najčastejšie podnety a
zosúladenie dokumentu s riadiacou dokumentáciou.
Časť 1.7 „Oprávnené výdavky“:
-

-

doplnenie výdavkov týkajúce sa technológie pre činnosť kreatívnych centier o výdavky 023 dopravné
prostriedky: výdavky na nákup vozidiel za účelom prepravy mobilných strojov, prístroj, zariadení,
techniky a náradia využívaných na podporné programy kreatívneho centra realizované mimo jeho
priestorov (v teréne)
doplnenie textu v časti HLAVNÁ AKTIVITA č. 2– Poskytovanie špecifických služieb kreatívneho centra
a doplnenie prívlastku priamych pri oprávnených výdavkov rozpočtu projektu.
doplnenie výdavkov k položke 112-zásoby11: -knihy, časopisy, noviny, pomôcky, -pracovné odevy
a pomôcky, obuv, -kancelársky a spotrebný materiál
doplnenie výdavkov k položke 502 spotreba energie o výdavky súvisiace s prevádzkou KC (elektrina,
voda, plyn, teplo)
doplnenie špecifikácie k výdavkom v položke 518 ostatné služby (Tieto výdavky sú oprávnené v tých
prípadoch, ak žiadateľ/prijímateľ nedisponuje vlastným odborným personálom, resp. kapacitami na
zabezpečenie výstupov týchto služieb, alebo ak tieto kapacity nie sú postačujúce, alebo ide
o špecializovanú službu.) a doplnenie výdavkov k položke 518: -výdavky na poradenstvo
a konzultácie, individuálne poradenstvo, mentoring, rozvoj talentu, rozvoj zručností, workschopy a
pod., -organizačné zabezpečenie),- povinná publicita a informovanosť.
Ďalej došlo v dokumente k odstráneniu zrejmých chýb a nejasností v texte.
Zdôvodnenie: SO pre IROP PO3 upravuje dokument z dôvodu doplnenia výdavkov vychádzajúcich z
potrieb žiadateľov vzhľadom na ich najčastejšie podnety, precizovania textu a zosúladenie
dokumentu s riadiacou dokumentáciou.
Časť 1.7 „Mzdové výdavky (skupina 521)“:
Došlo k formálnej úprave poznámky č. 13 pod textom. Poznámka bola zosúladené s odkazom.

7.

Zmena prílohy č. 9 výzvy – Definícia KKP

Odstránenie popisu Triedy NACE v rámci Kultúrneho jadra v oblasti Umeleckého vzdelávania.
Zdôvodnenie: odstránenie zrejmých nesprávností v texte.
8.
Zmena prílohy č. 7 výzvy – Model centralizovanej podpory
Odstránenie časti textu týkajúceho sa obdobia udržateľnosti projektu.
Zdôvodnenie: Text bol zosúladený s jednotným výkladom referenčného obdobia udržateľnosti

Touto aktualizáciou SO pre IROP PO3 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.
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Účinnosť zmien a dopad na predložené ŽoNFP:
Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t. j. od 25.10.2019
Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na
predkladanie ŽoNFP.
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