23. 12. 2016 Druhá zmena vo formálnych náležitostiach výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 (decentralizovaná podpora)
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 ZVEREJŇUJE INFORMÁCIU O ZMENE VO FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTIACH ZVEREJNENEJ VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU 2014 – 2020, KÓD VÝZVY:
IROP-PO3-SC31-2016-5 (decentralizovaná podpora).

ZMENY FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTÍ:
1. Príručka pre žiadateľa:
- strana 16 a strana 38: odstránené slovo „nadácie“;
- strana 33: odstránený text: „Nájom musí byť zapísaný na príslušnom liste vlastníctva“;
- strana 39, bod 8 tabuľky (podmienka GEN00022): odstránený text: „Nájomná zmluva musí byť uvedená na liste vlastníctva. Žiadateľ spolu
s nájomnou zmluvou predkladá aj výpis z listu vlastníctva preukazujúci vlastnícky vzťah prenajímateľa k prenajatej nehnuteľnosti“.

Zdôvodnenie:
SO pre IROP PO3

zosúlaďuje text príručky pre žiadateľa týkajúci sa oprávnených prijímateľov pomoci (odstránenie slova „nadácie“) so Schémou
minimálnej pomoci č.: DM-6/2016. Zároveň SO pre IROP PO3 opravuje podmienku týkajúcu sa evidovania nájmu na liste vlastníctva k predmetnej
nehnuteľnosti.
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2. Formulár – podrobný rozpočet projektu (príloha č. 1 formulára žiadosti o NFP):
- bunka H10 – pridaný komentár k možnosti uplatnenia odpočtu DPH;
- bunka C89 – opravený komentár – možnosť uviesť aj nižšiu ako maximálnu výšku intenzity, v zmysle Hodnotiacich a výberových kritérií
(kritérium 4.6 Spolufinancovanie výdavkov nad rámec minimálneho spolufinancovania podľa schémy pomoci).
- oprava chyby vo vzorcoch.
3. Finančná analýza – tabuľková časť (príloha č. 3 formulára žiadosti o NFP)
- oprava výšky intenzity pomoci pre viac rozvinutý región

Zdôvodnenie:
SO pre IROP PO3 doplnil predmetné prílohy o vysvetľujúce komentáre a zosúladil výšku intenzity pomoci s Hodnotiacimi a výberovými kritériami
a so Schémou minimálnej pomoci č. DM – 6/2016.

Vykonanou zmenou vo formálnych náležitostiach výzvy sa nemenia podmienky poskytnutia pomoci stanovené vo výzve ani ostatné formálne
náležitosti výzvy.
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