Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc 2014-2020

Informácia o zmene č. 3 vyzvania na
projekty technickej pomoci
č. (kód) OPTP-P01-SC3-2016-4
(„ďalej len „Informácia o zmene“)
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Technická pomoc
(ďalej len „OP TP“) v súlade s ustanoveniami 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“) a Metodickým pokynom CKO č. 24 k technickej
pomoci informuje o vykonaní zmien vo vyzvaní na projekty technickej pomoci č. (kód)
OPTP-P01-SC3-2016-4 s názvom „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačnoporadenských centier 1“, vyhláseného dňa 4. 4. 2016 na webovom sídle OP TP, v nasledovnom
rozsahu:
v časti 1.4 Financovanie projektu
Poskytovateľ zabezpečí financovanie projektu v súlade s pravidlami Stratégie financovania EŠIF
na programové obdobie 2014-2020 podľa typu prijímateľa/partnera nasledovne:
1. prijímateľ – organizácia štátnej správy (časť 3.2.1.1 Stratégie financovania Európskych
štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020)
Celkové oprávnené výdavky
Národné zdroje

Pro rata

Spolu

Zdroj EÚ
Štátny rozpočet
Organizáci
a štátnej
správy

82,06%

Prijímateľ

14,49%
3,45%

(96,55 % zo 100,00 %)
0,00%
(85,00 % z 96,55 %)

(15,00 % z 96,55 %)

(3,45 %
zo
100,00
%)

100,00%

2. partner – mesto/VÚC (časť 3.2.1.3 Stratégie financovania Európskych štrukturálnych
a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020)
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Celkové oprávnené výdavky
Národné zdroje

Pro rata

Spolu

Zdroj EÚ
Štátny rozpočet
VÚC, mesto

82,06%

Prijímateľ

9,66%
4,83%

3,45%

(96,55 % zo 100,00 %)
(85,00 % z 96,55 %)

100,00%

(10,00 % z 96,55 %)

(5,00 % z
96,55 %)

(3,45 zo
100,00 %)

Oprávnené výdavky sa uhrádzajú vo vyššie uvedených pomeroch, ktoré sa percentuálne skladajú
z nasledujúcich pomerov:
-

-

3,45 % z celkových oprávnených výdavkov tvorí financovanie „pro rata“ zo zdrojov štátneho
rozpočtu. Keďže v operačnom programe Technická pomoc sú alokované prostriedky iba
pre kategóriu „menej rozvinutý región“, tieto prostriedky boli doplnené (vzhľadom
na horizontálny a celoplošný charakter aktivít operačného programu) s cieľom podporiť
rozvinutejšie regióny formou „pro rata“;
85 % z celkových oprávnených výdavkov bez zdrojov „pro rata“ tvorí výška pomoci
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja;

Zdroje štátneho rozpočtu a príspevok prijímateľa sú členené nasledovne:
a) v prípade ÚPPVII (prijímateľa):
15 % z celkových oprávnených výdavkov bez zdrojov „pro rata“ tvorí príspevok zo štátneho
rozpočtu.
b) v prípade mesto/VÚC (partnera):
- 10 % z celkových oprávnených výdavkov bez zdrojov „pro rata“ tvorí príspevok zo štátneho
rozpočtu;
- 5 % z celkových oprávnených výdavkov bez zdrojov „pro rata“ tvorí príspevok partnera.
Zdôvodnenie zmeny:
Na základe rokovaní s mestom Banská Bystrica, ktoré prejavilo záujem o zriadenie IPC na jeho pôde,
požiadal oprávnený prijímateľ o úpravu existujúceho vyzvania, kde partnerom bude mesto Banská
Bystrica, namiesto VÚC Banská Bystrica. Z uvedeného dôvodu bol do relevantných častí kapitoly
doplnený partner - mesto.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-

v časti 2.1 Oprávnenosť žiadateľa

Oprávnený partner:


Inštitúcie ako verejné regionálne siete a kontaktné miesta RO
o vyšší územný celok, s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja1
o mesto Banská Bystrica.
Podmienky oprávnenosti partnera:













právna forma partnera
(podmienku preukazuje žiadateľ identifikáciou oprávnených partnerov v rámci formulára
ŽoNFP)
všetci členovia štatutárneho orgánu partnera a osoba splnomocnená zastupovať partnera
v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, trestný čin
poškodzovania finančných záujmov ES, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo trestný čin
machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
(podmienka sa preukazuje čestným vyhlásením partnera žiadateľa o NFP, príloha k žiadosti
o NFP)
nebyť dlžníkom na daniach, nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom a sociálnom poistení
(podmienka sa preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu a potvrdením
každej zdravotnej poisťovne a potvrdením Sociálnej poisťovne; potvrdenia nebudú staršie
ako 3 mesiace ku dňu predloženia žiadosti o NFP a predkladajú sa ako príloha k žiadosti o
NFP)
finančná spôsobilosť na spolufinancovanie projektu. Finančná spôsobilosť na
spolufinancovanie projektu znamená, že partner má zabezpečené finančné prostriedky
minimálne na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu. Výška spolufinancovania
projektu zo strany partnera sa stanovuje ako rozdiel medzi celkovými oprávnenými
výdavkami partnera a žiadaným NFP
(podmienka sa preukazuje čestným vyhlásením partnera, príloha k žiadosti o NFP)
podmienka, že partner má schválený program rozvoja(PHSR) a príslušnú územnoplánovaciu
dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 a § 8 ods. 6/ § 8a ods. 4 zákona o podpore
regionálneho rozvoja
(podmienka sa preukazuje uznesením (výpisom z uznesenia) o schválení programu rozvoja a
príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, príloha k žiadosti o NFP)
voči partnerovi nie je vedený výkon rozhodnutia
(podmienka sa preukazuje čestným vyhlásením partnera, príloha k žiadosti o NFP)
uzatvorená zmluva o partnerstve medzi partnerom a prijímateľom, s cieľom realizovať
predkladaný projekt
(podmienka sa preukazuje predložením zmluvy o partnerstve, príloha k žiadosti o NFP).

Zdôvodnenie zmeny:
Doplnenie oprávneného partnera – mesto Banská Bystrica a preformulovanie znenia pôvodnej
podmienky „schválenie programu rozvoja (PHSR) vyššieho územného celku a príslušnej
1

V prípade, ak v dôsledku legislatívnej zmeny právnej úpravy platnej v čase vyhlásenia vyzvania dôjde
k presunu vykonávaných kompetencií na právneho nástupníka, je za oprávneného partnera možné považovať aj
takéhoto právneho nástupníka za predpokladu, že spĺňa ostatné podmienky definované týmto vyzvaním.
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územnoplánovacej dokumentácie v súlade ustanovením § 8 ods. 6 zákona o podpore regionálneho
rozvoja“ v zmysle potreby prijímateľa a RO OP TP.

-

v časti 2.3 Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu




časová oprávnenosť výdavkov

Časová oprávnenosť výdavkov v rámci OP TP je stanovená od 1.1.2014. Dátum nadobudnutia
účinnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP (ak poskytovateľ a prijímateľa sú tá istá osoba) nemá
vplyv na počiatočný dátum oprávnenosti výdavkov, pokiaľ nie je v rozhodnutí o schválení žiadosti o
NFP alebo v zmluve o partnerstve uvedené inak.
Zdôvodnenie zmeny:
Úprava časovej oprávnenosti výdavkov (odstránenie podmienky oprávnenosti od nadobudnutia
účinnosti Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP) z dôvodu potreby zriadenia informačnoporadenského centra pre Banskobystrický samosprávny kraj v čo najskoršom možnom termíne.
Zabezpečí sa tým dostupnosť informácií a bezplatného poradenstva o EŠIF pre všetky subjekty v čo
najskoršom možnom termíne. Oprávnené výdavky partnera môžu byť vynakladané už pred
nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o schválení o NFP.


v časti 2.8. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

Podmienka uskutočniť transparentný výber zamestnancov informačno-poradenského centra
Partner je povinný transparentne vybrať/vyberať zamestnancov informačno-poradenského
centra výberovým konaním. Výberové konanie môže partner uskutočniť pred začatím
realizácie aktivít projektu, ktoré zabezpečuje partner, alebo počas realizácie týchto aktivít
(minimálne jeden zamestnanec informačno-poradenského centra musí byť zamestnaný pred
začatím realizácie aktivít projektu, ktoré zabezpečuje partner). Zriaďovateľ informačnoporadenského centra je povinný zverejniť oznam o výberovom konaní na svojom webovom
sídle a/alebo na webovom sídle organizácie, ktorá sa zaoberá inzerciou práce. Zriaďovateľ
pozve na výberové konanie zamestnanca Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre
investície
a informatizáciu
e-mailom,
zaslaným
na
e-mailovú
adresu
ipc.cko@vicepremier.gov.sk minimálne 5 pracovných dní vopred. Zamestnanec Úradu
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu je oprávnený
zúčastniť sa na výberovom konaní v pozícii člena výberovej komisie.
Na výberovom konaní sa môžu zúčastniť aj uchádzači, ktorí boli pred vyhlásením výberového
konania v pracovnoprávnom vzťahu s partnerom. Výberové kritériá však nemôžu takýchto
zamestnancov zvýhodňovať oproti iným uchádzačom. Podmienky výberu zamestnancov
informačno-poradenského centra určuje zamestnávateľ, pričom je povinný stanoviť:
a. kvalifikačný predpoklad: dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;
b. iné požiadavky:
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- bezúhonnosť,
- klientsky orientovaný prístup;
c. výberové kritériá:
- znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020,
- znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému
finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a
rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020,
- minimálne ročná odborná prax v oblasti poskytovania koordinačnej alebo metodickej
podpory v súvislosti s fondmi EÚ (resp. obdobnými fondmi),
- IT zručnosti.
V prípade preukázateľne diskriminačného alebo netransparentného výberu zamestnanca je
zodpovedný zamestnanec Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície
a informatizáciu oprávnený v lehote najneskôr do 5 pracovných dní od ukončenia výberového
konania oznámiť e-mailom informačno-poradenskému centru, že výdavky na vybraného
zamestnanca budú považované za neoprávnené.
V prípade potreby preobsadenia pracovného miesta zamestnanca informačno-poradenského
centra Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu a
informačno-poradenské centrum postupujú obdobne.
Zdôvodnenie zmeny:
Zmena subjektu ÚV SR ako aj kontaktných údajov na CKO vzhľadom na presun kompetencií CKO, ktorý
vykonáva úlohy gestora a koordinátora Integrovanej siete informačno-poradenských centier na Úrad
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uvedené zmeny nadobúdajú platnosť dňa: 24. 11. 2016
Informácia o zmene je zverejnená na webovom sídle RO OP TP http://optp.vlada.gov.sk.

5

