Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje
vydáva
USMERNENIE č. 1
pre žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania

Kód výzvy:
Názov výzvy:
Operačný program:

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01

Prioritná os:

1 Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s
dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie
kvalifikácie

Schéma štátnej pomoci:

Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania v znení Dodatku č. 1

Fond:

Európsky sociálny fond (ESF)

Názov poskytovateľa:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje (ďalej
„MŠVVaŠ SR“ alebo „SO pre OP ĽZ“)

Adresa poskytovateľa:

Stromová 1, 813 30 Bratislava

Zmena výzvy na základe:

Druh zmeny:

NedisKVALIFIKUJ SA!

Ľudské zdroje

§ 17 ods. 6 a 7 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 o EŠIF“)
Zmena formálnych náležitostí uvedených v § 17 ods. 2 písm. c) , g) a h)
zákona o EŠIF

Formulár výzvy - časť 1. Formálne náležitosti
Formulár výzvy- časť 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP
Formulár výzvy- časť 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP
Formulár výzvy- časť 2. Podmienky poskytnutia príspevku
Časť výzvy dotknutá zmenou:

Formulár výzvy- časť 2. Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
č. 19
Formulár výzvy – časť 2.1 Podmienky poskytnutia príspevku, zdroj
overenia a spôsob preukazovania splnenia podmienok v rámci konania
o žiadosti o NFP, podmienka č. 19
Formulár výzvy – časť 5. Prílohy výzvy, názov prílohy č. 3
Príloha č. 3 výzvy – schéma pomoci de minimis na podporu

vzdelávania v znení Dodatku č. 1

Zdôvodnenie vykonanej zmeny:

Zosúladenie výzvy a prílohy výzvy, úprava času a miesta podania žiadosti
o NFP a optimalizácia časového priestoru na predloženie žiadosti o NFP.

Dátum vydania
usmernenia č. 1:

16.01.2017

a

účinnosti
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Cieľ zmeny
Cieľom zmeny č. 1 (ďalej len „zmena“) k výzve na podporu celoživotného vzdelávania
„NeDISKVALIFIKUJ SA!“ (ďalej len „výzva“) je úprava výzvy z dôvodu zosúladenia výzvy a prílohy výzvy,
úprava času a miesta podania žiadosti o NFP a optimalizácia časového priestoru na predloženie žiadosti
o NFP.
Touto zmenou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sprostredkovateľský orgán pre
operačný program Ľudské zdroje súlade s ustanovením § 17 ods. 6 a 7 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 o príspevku z EŠIF“) mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k
zmene podmienok poskytnutia príspevku v zmysle § 17 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, ktoré
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Sprostredkovateľský orgán pre operačný program
Ľudské nie je oprávnený meniť.

Popis zmeny
Zmena sa vykonáva v texte výzvy a v prílohe výzvy nasledovne:
1.

V časti 1 Formulára výzvy - kapitola 1 Formálne náležitosti sa text „Schéma pomoci de
minimis na podporu vzdelávania“ nahrádza textom „schéma pomoci de minimis na podporu
vzdelávania v znení dodatku č. 1“.

2.

V časti 1 Formulára výzvy – kapitola 1.5 Časový harmonogram konania o ŽoNFP sa
upravujú termíny uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 z:
Uzavretie
kola č. 1

hodnotiaceho Uzavretie
kola č. 2

18.1.2017

20.3.2017

Uzavretie
kola č. 1

hodnotiaceho Uzavretie
kola č. 2

hodnotiaceho

na:

3.2.2017

hodnotiaceho

20.3.2017

3.

V časti 1 Formulára výzvy - kapitola 1.6 Miesto a spôsob podania ŽoNFP sa vypúšťa text
„podateľňa sa nachádza na prízemí“ a zároveň sa dopĺňa text „Pre osobné doručenie žiadosti o
NFP a doručenie žiadosti o NFP kuriérskou službou: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava“, ďalej sa
upravuje čas úradných hodín nasledovne: „Pondelok: 8.00 - 15.00 hod.“.

4.

V časti 2 Formulára výzvy – kapitola Podmienky poskytnutia príspevku sa za text „kritériá
stanovené Schémou pomoci de minimis na podporu vzdelávania” dopĺňa text „v znení Dodatku
č. 1”.

5.

V časti 2 Formulára výzvy – kapitola Podmienky poskytnutia príspevku, podmienka
poskytnutia príspevku č. 19 sa v časti Popis podmienky poskytnutia príspevku sa za text
„Výzva je podmienená Schémou pomoci de minimis na podporu vzdelávania na podporu
vzdelávania” dopĺňa text „v znení Dodatku č.1”.

6.

V časti 2 Formulára výzvy – kapitola 2.1 Podmienky poskytnutia príspevku , zdroj
overenia a spôsob preukazovania splnenia podmienok v rámci konania o žiadosti o NFP
sa pri podmienke č. 19 mení pôvodný text:
Splnenie podmienok Schémy pomoci de Splnenie podmienok Schémy pomoci de
minimis na podporu vzdelávania (príloha č. 3 minimis na podporu vzdelávania (príloha č. 3
výzvy)
výzvy)

nasledovne:
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Splnenie podmienok Schémy pomoci de Splnenie podmienok Schémy pomoci de
minimis na podporu vzdelávania v znení minimis na podporu vzdelávania v znení
Dodatku č. 1 (príloha č. 3 výzvy)
Dodatku č. 1 (príloha č. 3 výzvy)

7.

V časti 5 Formulára výzvy sa v názve prílohy č. 3 dopĺňa text „v znení Dodatku č. 1“.

8.

Príloha č. 3 výzvy Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania sa nahrádza
prílohou Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania v znení Dodatku č. 1.
Znenie Dodatku č. 1 schéme pomoci de minimis na podporu vzdelávania:
I.

Dopĺňa sa odsek pred článkom A. Preambula nasledovne:
Schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania je zmenená a doplnená dodatkom č. 1 z decembra
2016.
II.
ČLÁNOK

B. PRÁVNY ZÁKLAD

V bode 3. sa skratka v zátvorke „(ES)“ nahrádza skratkou „(EÚ)“.
Súčasne sa článok dopĺňa o nový právny základ ako bod 10.:
10.
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“)

III.
ČLÁNOK

I. FORMA POMOCI

Pôvodné znenie článku:
Pomoc podľa tejto schémy sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku na úhradu
preukázateľných oprávnených výdavkov súvisiacich s výkonom činností a aktivít pri realizácii
oprávneného projektu podľa článku G. tejto schémy.
NFP sa poskytuje formou refundácie, na základe predložených uhradených účtovných dokladov
preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. V prípade prijímateľa, ktorým je podnik - subjekt
verejnej správy a základná/stredná/vysoká súkromná škola, môže byť nenávratný finančný príspevok
poskytnutý aj formou zálohovej platby.
sa nahrádza novým znením:
Pomoc podľa tejto schémy sa realizuje formou NFP.
Spôsob financovania sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych
fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie
13
2014 – 2020 .
V rámci schémy sa uplatňuje spôsob financovania prostredníctvom refundácie, formou zálohových
platieb, a/alebo formou kombinácie zálohových platieb a refundácie.
____________________________________
13
dokument
je
k dispozícii
na
webovom
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9348

sídle

Ministerstva

financií

SR:

a súčasne sa chronologicky posúva číselné označenie odkazov pod čiarou.
IV.
ČLÁNOK

J. VÝŠKA POMOCI

Pôvodné znenie tretieho odseku:
Ak podnik vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu a zároveň aj iné činnosti, na
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ktoré sa uplatňuje strop vo výške 200 000 EUR, strop vo výške 200 000 EUR sa na tento podnik uplatní
za predpokladu, že je zabezpečené pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo
rozlíšenie nákladov, aby podpora pre činnosti cestnej nákladnej dopravy nepresiahla 100 000 EUR
a aby sa žiadna pomoc de minimis nepoužila na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.
sa mení nasledovne:
Ak podnik vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu a zároveň aj iné činnosti, na
ktoré sa uplatňuje strop vo výške 200 000 EUR, strop vo výške 200 000 EUR sa na tento podnik uplatní
za predpokladu, že prijímateľ zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností
alebo rozlíšenie nákladov, aby podpora pre činnosti cestnej nákladnej dopravy nepresiahla 100 000
EUR a aby sa žiadna pomoc de minimis nepoužila na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.

V.
Ostatné ustanovenia Schémy pomoci de minimis na podporu vzdelávania ostávajú týmto dodatkom
nedotknuté.
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia schémy pomoci v znení dodatku
v Obchodnom vestníku.

Schválil:

......................
Peter Plavčan, minister ŠVVaŠ SR

Dátum:
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