MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa
(Poskytovateľ)

vydáva

USMERNENIE Č. 1
k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2
Vec:

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna
verejná správa (ďalej len „RO pre OP EVS“) 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 mení výzvu na predkladanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok spôsobom, ktorým nedochádza
k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.

Určené pre:

Žiadateľa o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu
Efektívna verejná správa:


mestá a obce - právnické osoby zriadené podľa zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zbierky o obecnom zriadení

Zameranie výzvy:

Podpora
koordinačných
a
implementačných
kapacít
regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy

Prioritná os:

1 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS

Investičná priorita:

Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS
a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme
reforiem lepšej právnej úpravy a dobrej správy

Špecifický cieľ:

1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Fond:

Európsky sociálny fond

Dátum vydania
usmernenia:

13.03.2020

Dátum účinnosti
usmernenia:

13.03.2020

Schválil:

JUDr. Adela Danišková
generálna riaditeľka sekcie európskych programov
na základe plnej moci č. p. KM-OPS4-2018/001604-119 zo dňa 03. mája
2018
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1 CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 1 k výzve č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2 na predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je úprava predmetnej
výzvy v podmienke poskytnutia príspevku:


v časti 1.2. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP

Týmto usmernením riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa (ďalej
len „RO pre OP EVS“) 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 mení výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok
poskytnutia príspevku.
2 DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU VÝZVY
1. Výzva č. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-2 na predloženie žiadosti o nenávratný
finančný príspevok – formulár.
3

ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN

1. Zmena formálnych náležitostí vyzvania v časti 1.2. Dĺžka trvania výzvy na
predkladanie ŽoNFP sa vykoná nasledovne:
1.1 Pôvodné znenie formálnych náležitostí vyzvania v časti 1.2 Dĺžka trvania výzvy na
predkladanie ŽoNFP
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 20. 12. 2019
Dátum uzavretia:

31. 03. 2020

1.2 Zmenené znenie formálnych náležitostí výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania výzvy
na predkladanie ŽoNFP
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 20. 12. 2019
Dátum uzavretia:

01. 06. 2020

1.3 Zdôvodnenie zmeny formálnych náležitostí výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania výzvy
na predkladanie ŽoNFP:
V nadväznosti na rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, ktorým vyhlásila v súvislosti
s rizikom šírenia nového koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu,
ktorá platí od štvrtka (12. 3. 2020) od 6.00 h.
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Cieľom vyhlásenej mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných
opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia
verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARSCoV-2 na území SR.
Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky
na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu s účinnosťou
od 10.3.2020 zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej,
kultúrnej, spoločenskej či inej povahy po dobu 14 kalendárnych dní. Opatrenie na
predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 je vydané v súvislosti
s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení COVID-19
spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).
V nadväznosti na vyššie uvedené RO pre OP EVS zohľadnil potrebu predĺženia lehoty
prípravy projektov a primerane predlžil termín na predkladanie ŽoNFP.
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