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24. 02. 2017 Tretia 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. Výzva IROP-PO3-SC31-2016-5 (decentralizovaná podpora): 
- časť 1.2 „Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadostí o NFP“, strana 2: zmena termínu dátumu uzavretia výzvy, a to z pôvodného termínu 

28.02.2017 na 31.03.2017; 
- časť 1.3 „Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)“, strana 2: zmena indikatívnej výšky finančných 

prostriedkov alokovaných na výzvu za zdroj EÚ z pôvodných 50 000 000, EUR na 67 860 548 EUR, rovnako bol upravený údaj v tabuľke pre 
menej rozvinutý región z pôvodnej sumy 48 000 000 EUR na 65 860 548 EUR (zdroj EÚ); 

- časť 2.1 „Oprávnenosť žiadateľa“, str. 8: doplnenie novej podmienky poskytnutia príspevku s názvom „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný 
v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“ v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 
2. Príloha č. 1 výzvy - Formulár žiadosti o poskytnutie NFP: 

- časť 5 „Identifikácia projektu“, str. 4: v poli s názvom „Projekt s relevanciou k Regionálnym investičným územným stratégiám“ a s názvom 
„Projekt s relevanciou k Udržateľnému rozvoju miest“ bola odstránená možnosť „áno“ z dôvodu, že dané relevancie nemajú vzťah k danej 
výzve; 
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- časť 14 „Zoznam povinných príloh žiadosti o NFP“, str. 11: v súvislosti s doplnením novej podmienky poskytnutia príspevku bol upravený 
formulár žiadosti o NFP, t.j. doplnená podmienka poskytnutia príspevku s názvom „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora podľa osobitného predpisu“ a doplnený spôsob preukázania danej podmienky;   

 
3. Príloha č. 2 výzvy – Záväzné formuláre povinných príloh: 

- príloha č. 2 žiadosti o NFP „Podnikateľský plán“, časť 13, str. 5: bol zosúladený názov a text so znením hodnotiaceho kritéria 1.5, ktorý je 
uvedený v prílohe č. 6 výzvy „Kritéria pre výber projektov“; 

- príloha č. 3 žiadosti o NFP „Metodika na vypracovanie finančnej analýzy projektu“: bola aktualizovaná metodika pre potreby žiadateľov o NFP 
z dôvodu ich najčastejších podnetov. 

- príloha č. 3a žiadosti o NFP „Finančná analýza - tabuľková časť“: v súvislosti s aktualizovanou metodikou bola aktualizovaná tabuľková časť pre 
potreby žiadateľov o NFP z dôvodu ich najčastejších podnetov. 

- príloha č. 4 žiadosti o NFP „Test podniku v ťažkostiach“: bolo pridané chýbajúce prepojenie buniek v hárku „neziskove_UJ_jednoduche“; 
- príloha č. 6 žiadosti o NFP „Sumárne čestné vyhlásenie“: bolo doplnené písmeno k) v zmysle doplnenia novej podmienky poskytnutia príspevku, 

viď bod 1; 
- príloha č. 13 žiadosti o NFP „Čestné vyhlásenie k odvetviu KKP“: bol upravený formulár v zmysle Schémy minimálnej pomoci (č. DM-6/2016) 

v znení dodatku č. 1; 
 

4. Príloha č. 7 výzvy – Schéma minimálnej pomoci č. DM-6/2016: 
- schéma minimálnej pomoci bola upravená Dodatkom č. 1, úplné znenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 37/2017 dňa 22.02.2017;  

 
5. ITMS2014+  v súvislosti s vyššie uvedenými zmenami v bode 1 boli upravené nasledovné údaje: 

- dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: zmena termínu dátumu uzavretia výzvy, a to z pôvodného termínu 28.02.2017 na 
31.03.2017; 

- indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na 
výzvu za zdroj EÚ z pôvodných 50 000 000 EUR na 67 860 548 EUR; 

- doplnená nová podmienka poskytnutia príspevku s názvom „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
osobitného predpisu“ pod kódom OP IROP00062. 

 
 
Sprostredkovateľský orgán pre IROP PO3 vyššie uvedenými zmenami mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok 
poskytnutia príspevku. 


