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

vydáva

USMERNENIE Č. 2
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:

26.05.2020

Dátum účinnosti
usmernenia:

26.05.2020

Schválil:

JUDr. Adela Danišková
generálna riaditeľka sekcie európskych programov
na základe plnej moci č. p. KM-OPS-2020/002357-058 zo dňa 01. apríla
2020
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1 CIEĽ USMERNENIA A PRÁVNY ZÁKLAD
Cieľom Usmernenia č. 2 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



v časti podmienky poskytnutia príspevku č. 2.5.1. Podmienka, že výdavky
projektu sú oprávnené

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:

01. 06. 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. 07. 2020

1.3 Zdôvodnenie zmeny formálnych náležitostí výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania výzvy
na predkladanie ŽoNFP:
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V nadväznosti na osobitné procesné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“)
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období na prekonanie ich
následkov podľa §56 a nasledujúcich zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, ako aj v súvislosti s rozhodnutím vlády Slovenskej
republiky, ktorým vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu na
celom území krajiny mimoriadnu situáciu, zohľadňuje RO pre OP EVS potrebu
predĺženia lehoty prípravy projektov a primerane predlžuje termín na predkladanie
ŽoNFP.
2. Zmena vyzvania v časti podmienky poskytnutia príspevku č. 2.5.1.
Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené sa vykoná nasledovne:
2.1 Pôvodné znenie vyzvania v časti podmienky poskytnutia príspevku č. 2.5.1.
Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené:
Na preukázanie hospodárnosti výdavkov stanovených v rozpočte projektu 24 (príloha
č. 5d Príručky pre žiadateľa) je žiadateľ v zmysle Príručky pre žiadateľa povinný
predložiť:
a) analýzu predchádzajúcej mzdovej politiky vo vzťahu k pracovným pozíciám
prostredníctvom ktorých realizuje hlavné aktivity projektu a/alebo
b) v prípade, že pre realizáciu aktivít projektu potrebuje vytvoriť nové pracovné
pozície nad rámec povinných výstupov určených výzvou v podmienke
poskytnutia príspevku č. 2.3.1, ktoré doposiaľ v štruktúre pracovných pozícii
žiadateľ neviedol, musí žiadateľ potrebu tvorby takýchto pracovných pozícií v
ŽoNFP a v rámci analýzy predchádzajúcej mzdovej politiky náležite zdôvodniť, s
tým že jednotlivé novovytvorené pracovné pozície (získavaním odborných a
expertných personálnych kapacít z externého prostredia do pracovnoprávnych
vzťahov so žiadateľom) musia byť kreované v súlade s požiadavkami
Usmernenia Riadiaceho orgánu pre Operačný program Efektívna verejná správa
č. 5 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020 v platnej a
účinnej verzii. Jednotlivé novovytvorené pracovné pozície zároveň musia
zodpovedať účelu použitia pre realizáciu aktivít projektu a zároveň ich úroveň
odmeňovania musí zodpovedať miestnym a časovým charakteristikám vzniku
pracovnej pozície
c) interné predpisy subjektu žiadateľa súvisiace s reguláciou pracovno-právnych
vzťahov
2.2 Zmenené znenie vyzvania v časti podmienky poskytnutia príspevku č. 2.5.1.
Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené:
Na preukázanie hospodárnosti výdavkov stanovených v rozpočte projektu 24 (príloha
č. 5d Príručky pre žiadateľa) je žiadateľ v zmysle Príručky pre žiadateľa povinný:
I.
predložiť analýzu predchádzajúcej mzdovej politiky vo vzťahu
k pracovným pozíciám prostredníctvom ktorých realizuje hlavné
aktivity projektu, kde žiadateľ / partner na základe tejto výzvy:
a) v prípade, že pre realizáciu aktivít projektu v rámci kreovania
personálnej matice projektu ako aj rozpočtu potrebuje žiadateľ vytvoriť
alebo podporiť ďalšie pracovné pozície nad rámec povinných
minimálnych výstupov v rozsahu
určenom výzvou v podmienke
poskytnutia príspevku č. 2.3.1,
 musí potrebu tvorby takýchto pracovných pozícií náležite
zdôvodniť v ŽoNFP (v časti 7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu
formulára ŽoNFP) a aj v rámci analýzy predchádzajúcej mzdovej
politiky
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všetky dotknuté pracovné pozície vytvorené alebo podporené
v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 2.3.1 podliehajú
vykazovaniu v rámci merateľného ukazovateľa projektu P0913
zároveň všetky uvedené pracovné pozície vytvorené alebo
podporené v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č.
2.3.1 musia byť preukázateľne systematizovanými alebo
kmeňovými pracovnými pozíciami25 žiadateľa / partnera a musia
súvisieť z hľadiska funkčnej alebo organizačnej náplne
so zodpovednosťou za spracovanie ucelených projektových
výstupov, ktoré podliehajú vykazovaniu v rámci merateľného
ukazovateľa projektu P0587 alebo P0178;

b) v prípade, že pre realizáciu aktivít projektu v rámci kreovania
personálnej matice projektu ako aj rozpočtu potrebuje žiadateľ vytvoriť
alebo podporiť iné pracovné pozície, ktoré majú doplnkový charakter
k pracovným pozíciám definovaným v rámci podmienky poskytnutia
príspevku č. 2.3.1 alebo v písm. a) tejto podmienky poskytnutia
príspevku, s ich charakteristicky obslužným, odborným alebo
expertným zameraním na podporu hlavnej činnosti (napr. zberom dát,
spracovaním niektorej časti sektorových alebo prierezových problémov
ako aj ďalších konzultačných a odborných činností) zapojením kapacít
z externého prostredia do pracovnoprávnych vzťahov (predpokladajú
sa predovšetkým dohody o prácach mimo pracovného pomeru) so
žiadateľom / partnerom,
 musí žiadateľ / partner potrebu tvorby takýchto pozícií
náležite zdôvodniť v ŽoNFP (v časti 7.2 Spôsob realizácie
aktivít projektu formulára ŽoNFP) a aj v rámci analýzy
predchádzajúcej mzdovej politiky
 pracovné pozície vytvorené alebo podporené podľa písm. b)
tejto podmienky poskytnutia príspevku nepodliehajú
povinnému vykazovaniu v rámci merateľného ukazovateľa
projektu P0913
 zároveň nesmie súhrnná výška oprávnených výdavkov za
tieto pozície presiahnuť hodnotu 25% z úhrnu oprávnených
výdavkov za pracovné pozície definované v rámci
podmienky poskytnutia príspevku č. 2.3.1 alebo v písm. a)
tejto podmienky poskytnutia príspevku (t.j. pracovných
pozícií, ktoré podliehajú povinnému vykazovaniu v rámci
merateľného ukazovateľa projektu P0913)
Všetky pracovné pozície musia byť kreované (a primerane označené vo vzťahu
k identifikácii jednotlivých pracovných pozícií) v súlade s požiadavkami
Usmernenia Riadiaceho orgánu pre Operačný program Efektívna verejná
správa č. 5 k oprávnenosti vybraných skupín výdavkov pre PO 2014-2020
v platnej a účinnej verzii. Jednotlivé vytvorené alebo podporené pracovné
pozície zároveň musia zodpovedať účelu použitia pre realizáciu aktivít projektu
a zároveň ich úroveň odmeňovania musí zodpovedať miestnym a časovým
charakteristikám vzniku pracovnej pozície.
II. interné predpisy subjektu žiadateľa súvisiace s reguláciou pracovnoprávnych vzťahov.
Poznámka pod čiarou č. 25 znie nasledovne:
Uvedené skutočnosti ohľadom zaradenia pracovných pozícií projektu
v štruktúre pozícií žiadateľa / partnera môžu byť overované orgánmi
vykonávajúcimi kontrolu a audit EŠIF v rámci ktorejkoľvek fázy konania
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o ŽoNFP alebo implementácie projektu. RO pre OP EVS upozorňuje,
že primárnym účelom výzvy je podpora tvorby a udržania vlastných
odborných kapacít žiadateľa / partnera.
2.3 Zdôvodnenie zmeny vyzvania v časti podmienky poskytnutia príspevku č. 2.5.1.
Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené:
V nadväznosti na osobitné procesné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie,
núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“)
vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období na prekonanie ich
následkov podľa §56 a nasledujúcich zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov vykonal RO pre OP EVS precizovanie časti znenia
podmienky poskytnutia príspevku, ktorého účelom je jednoznačný výklad práv
a povinností v rámci konania o ŽoNFP ako aj počas implementácie projektov ako zo
strany prijímateľov tak aj zo strany poskytovateľa. RO pre OP EVS primerane upravil
lehotu na predkladanie ŽoNFP tak, aby žiadatelia mohli náležite v nadväznosti na
zmenené znenie danej podmienky upraviť svoje ŽoNFP.
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