
 
 
 

 

Usmernenie riadiaceho orgánu pre IROP pre MAS  
k podmienke poskytnutia príspevku č. 16 – Podmienka relevantného spôsobu financovania  

v rámci výzvy IROP-PO5-SC511/512-2018-28 

(vydané podľa článku 3 ods. 3.3 písm. f) zmluvy o poskytnutí NFP) 

 

Právnym základom pre posudzovanie splnenia podmienok poskytnutia príspevku (ďalej aj 

„PPP“) uvedených v príslušnej výzve v neskorších etapách projektového cyklu po vydaní 

rozhodnutia o schválení ŽoNFP, je Zmluva o poskytnutí NFP.  

V nadväznosti na doplnené ustanovenie  článku 2 ods. 2.5 zmluvy o poskytnutí NFP, 

uzavretej medzi jednotlivými MAS ako prijímateľmi a riadiacim orgánom pre Integrovaný 

regionálny operačný program (ďalej ako „RO pre IROP“) ako poskytovateľom v rámci výzvy 

IROP-PO5-SC511/512-2018-28 (ďalej ako „Výzva“), podľa ktorého je možné v Právnom 

dokumente upraviť osobitný postup vo vzťahu k plneniu jednotlivých PPP počas účinnosti zmluvy 

o poskytnutí NFP, poskytovateľ využíva možnosť vydať toto usmernenie týkajúce sa plnenia PPP 

č. 16 Výzvy vo fáze projektového cyklu po právoplatnosti rozhodnutia o schválení ŽoNFP ako 

Právny dokument. Právnym základom pre vydanie Právneho dokumentu je článok 2 ods. 2.5 

Zmluvy o poskytnutí NFP,  v spojení s  článkom 3 ods. 3.3 Zmluvy o poskytnutí NFP a definíciou 

Právneho dokumentu uvedenou v článku 1 ods. 3 VZP. 

Zákonom č. 128/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 a ktorým sa dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. 

o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „novela zákona o EŠIF“) sa z § 17 ods. 3 zákona č. 292/2017 Z. z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EŠIF“) vypúšťa (okrem 

iného) aj písm. f) spôsob financovania, a teda spôsob financovania už nepredstavuje PPP v zmysle 

zákona o EŠIF. 

Umožnenie financovania projektov implementácie stratégie CLLD prostredníctvom 

zálohových platieb vytvára pozitívny priestor pre zlepšenie realizácie projektov. 

PPP č. 16 Výzvy sa vo fáze projektového cyklu po právoplatnosti rozhodnutia o 

schválení ŽoNFP neuplatňuje.  

 RO pre IROP túto PPP overil k momentu predloženia žiadosti o poskytnutie NFP a tiež 

k vydaniu rozhodnutia o schválení. V nadväznosti na opísané legislatívne zmeny a plnenie cieľov 

vyplývajúcich z IROP pre špecifické ciele 5.1.1 a 5.1.2 sa PPP č. 16 Výzvy vykonaním týchto 

úkonov považuje za splnenú, a preto sa vo fáze platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP neuplatňuje.  

Vzhľadom na to, že týmto Právnym dokumentom sa v súlade so zmluvou poskytnutí NFP 

ponúka možnosť zmeny spôsobu financovania pre všetkých prijímateľov v rámci Výzvy 

a vzhľadom na to, že počet týchto prijímateľov je objektívne obmedzený len na združenia, ktorým 

bol Rozhodnutím o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu 

miestnej akčnej skupiny udelený štatút miestnej akčnej skupiny a schválená stratégia v rámci 

výzvy 21/PRV/2017 (podľa PPP č. 1 Výzvy ohľadne podmienky oprávnenosti prijímateľa), RO 

pre IROP ponúkne možnosť vykonania zmeny zmluvy týkajúcej sa dohodnutého spôsobu 

financovania v súlade s možnosťami definovanými Systémom finančného riadenia na programové 



 
 
 

obdobie 2014 – 2020 všetkým prijímateľom v rámci Výzvy. V nadväznosti na všetky skutočnosti 

uvedené v tomto Právnom dokumente bude zmena zmluvy o poskytnutí NFP iniciovaná zo strany 

RO pre IROP ako poskytovateľa podľa článku 6 ods. 6.14 zmluvy a realizovaná tam dohodnutým 

postupom.  

Tento dokument ako Právny dokument, nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť 

dňom jeho zverejnenia na webovom sídle RO pre IROP. 

 

 

 

 

 

Dátum platnosti od: 9.8.2021 

Dátum účinnosti od: 10.8.2021 


