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Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie žiadostí 

o nenávratný finančný príspevok  na prípravu regionálnych 

projektov, 

 kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98 

 

Otázka č. 1: 

Je oprávneným žiadateľom v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98 mestská firma s.r.o., 

ktorá je v 100% vlastníctve mesta, alebo ŽoNFP podá mesto a investíciu bude robiť mestská 

firma, s.r.o.?  Sú investície:  inžinierska činnosť - vybavenie stavebného povolenia 

oprávnené v rámci výzvy? 

Odpoveď: 

Uvedená projektová dokumentácia je oprávnená za podmienky schválenia projektového 

zámeru kooperačnou radou UMR. Oprávneným žiadateľom by v tomto prípade bolo mesto  

v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 1, ktorá neumožňuje, aby žiadateľom boli 

obchodné spoločnosti. Za oprávnený výdavok nemožno považovať tzv. „inžiniersku činnosť“, 

pri ktorej predpokladáme, že jej výkon si zabezpečí žiadateľ v rámci stavebného konania. 

 

Otázka č. 2: 

Koľko žiadostí je vo výzve možné predložiť?  Resp. na koľko projektov je možné podať 

žiadosť?  Je možné podať žiadosť aj na zateplenie škôl, budov obce napr.? 

Odpoveď: 

Počet žiadostí ani počet projektov v žiadosti nie je obmedzený. Upozorňujeme však na to, že 

ide o žiadosť o príspevok na projektovú dokumentáciu, nie  priamo na aktivitu, ako je 

zatepľovanie. Rovnako je dôležité, aby projektový zámer, na ktorý sa žiada NFP na 

projektovú dokumentáciu, bol schválený v príslušnej rade partnerstva/kooperačnej rade 

UMR.  

 

Otázka č. 3 

Je možné v rámci tejto výzvy si uplatniť aj výdavky na spracovanie územnoplánovacej 

dokumentácie zóny, kde majú byť projekty zaradené do zásobníka projektov realizované? 

Odpoveď: 

Výdavky na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie zóny sú oprávnené v zmysle 

podmienky poskytnutia príspevku č. 8 (V rámci špecifického cieľa 7.6 – Projektová príprava 

sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované v IROP:  A.) obstaranie 
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projektovej dokumentácie investičných projektov v zmysle právnych predpisov upravujúcich 

územné plánovanie a stavebný poriadok;).  Do úvahy však treba brať aj podmienku č. 15 - 

Podmienka, že žiadateľ v rámci 5 ročnej udržateľnosti zrealizuje investičný zámer, pre ktorý 

bola projektová dokumentácia vypracovaná, alebo pristúpi k ďalšiemu kroku investičnej 

prípravy, čiže žiadateľ, resp. iný subjekt, ktorého sa územný plán zóny týka musí urobiť 

ďalšie kroky v investičnej príprave. 

 

Otázka č. 4: 

V zmysle vyhlásenej výzvy  sú oprávnené výdavky na aktivity, ktoré vznikli a boli uhradené 

prijímateľom po 1. februári 2020. V prípade, ak by bolo dielo (projektová dokumentácia) 

odovzdaná žiadateľovi napr. v januári 2020, faktúra bola tiež vystavená v januári 2020 a bola 

uhradená po 01.02.2020, budú takéto výdavky na dokumentáciu oprávnené?  

Alebo, ako uvádza výzva, že  oprávnené výdavky na aktivity, ktoré vznikli a boli uhradené 

prijímateľom po 1. februári 2020, máme chápať tak, že dielo musí byť odovzdané 

(vypracované), fakturované a aj uhradené po 1.2.2020? 

Odpoveď: 

Podmienka poskytnutia príspevku č. 9 - Podmienka osobitných opatrení flexibility spojených 

s pandémiou COVID-19 stanovuje jednoznačne, že oprávnené sú výdavky na aktivity, ktoré 

vznikli a boli uhradené prijímateľom po 1. februári 2020, a že realizácia všetkých 

oprávnených aktivít projektu začala po 1. februári 2020. Oprávnené sú teda výdavky na 

aktivity, ktoré vznikli a boli uhradené prijímateľom po 1. februári 2020 ,čiže dielo musí byť 

odovzdané (vypracované), fakturované a aj uhradené po 1.2.2020. 

 

Otázka č. 5: 

Ako si máme vysvetliť splnenie podmienky ŽoNFP č. 16. Podmienka schválenia 

projektového zámeru, pre ktorý sa má vypracovať projektová dokumentácia, príslušnou 

radou partnerstva alebo kooperačnou radou udržateľného mestského rozvoja, ktorej splnenie 

žiadateľ deklaruje predložením  dokladu preukazujúceho schválenie projektového zámeru, 

pre ktorý sa žiada NFP na obstaranie projektovej dokumentácie príslušnou radou partnerstva 

alebo kooperačnou radou udržateľného mestského rozvoja?  Deklarovanie splnenia tejto 

podmienky nie je jasné, vzhľadom k tomu, že ešte nie sú schválené Integrované územné 

stratégie, ktorých súčasťou bude databáza projektových zámerov. Vzhľadom k uvedenému,  

je možné teraz ako prílohu ŽoNFP  k splneniu tejto podmienky zo strany žiadateľa predložiť 

schválenie databázy projektov/zámerov kooperačnou radou UMR? 
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Odpoveď: 

V podmienke sa uvádza, že Žiadateľ je povinný k žiadosti o NFP priložiť uznesenie príslušnej 

rady podľa § 7 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov zo 16. marca 2022 dokumentujúce schválenie projektového 

zámeru, pre ktorý žiada príspevok na spracovanie projektovej dokumentácie. Vzhľadom na 

to, že si uvedomujeme nerovnomernosť fungovania veľkého počtu rád v rámci Slovenska, 

považujeme za relevantný doklad uznesenie príslušnej rady, či už priamo k projektovému 

zámeru, alebo k okruhu projektových zámerov, ktoré môžu byť vymenované v materiáli na 

rokovanie rady. 

 

Otázka č. 6: 

Je možné v jednej žiadosti  o NFP žiadať finančné prostriedky na  2 projektové 

dokumentácie k dvom rôznym projektovým zámerom? 

Odpoveď: 

Áno je to možné, je iba na žiadateľovi, koľko aktivít do jednej ŽoNFP zahrnie. 

 

Otázka č. 7 

V rámci jednej aktivity – jedného projektového zámeru -  môžu byť aj 3 čiastkové 

dokumentácie (PD pre územné rozhodnutie, PD pre stavebné povolenie a PD pre realizačný 

projekt) alebo sa NFP uplatňuje len na jednu PD, teda buď PD pre územné rozhodnutie 

alebo PD na realizačný projekt pre stavebné povolenie? 

Odpoveď: 

V rámci jedného projektového zámeru môže byť ľubovoľný počet aktivít, čiže je možné 

obstarať taký počet projektových dokumentácií, aký je potrebný. Každá aktivita zahŕňa 

obstaranie jednej projektovej dokumentácie.  

 

Otázka č. 8: 

Pre výzvu s kódom IROP-PO7-SC76-2022-98 je v podmienke č. 7 uvedené: Podmienka, že 

žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu 

v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 a § 8 ods. 6/ § 8a odst. 4 zákona  o podpore regionálneho 

rozvoja. Pre potreby zapojenia sa do žiadosti o NFP v rámci výzvy č.98  je potrebné pre 

overenie splnenia podmienky č. 7 predložiť PHSR mesta  na roky 2015 - 2022 alebo PHSR 

do roku 2030 (UMR)? 

Odpoveď: 

Pre potreby zapojenia sa do žiadosti o NFP v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98 
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je potrebné pre overenie splnenia podmienky č. 7 predložiť  platný PHSR mesta, čiže 

v súčasnosti postačuje aktuálny PHSR z roku 2015. 

 

Otázka č. 9: 

Žiadateľ musí deklarovať, že v priebehu udržateľnosti projektu on, alebo iný subjekt, pre 

ktorý obstaráva projektovú dokumentáciu, resp. ktorému ju postúpi, zrealizuje investičný 

zámer, na ktorý získal prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie (v prípade 

projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizačného projektu stavby), resp. urobí 

ďalšie kroky investičnej prípravy v prípade iného typu projektovej dokumentácie, (napr. v 

prípade, že v rámci podporeného projektu bude mať prefinancovanú dokumentáciu na 

územné rozhodnutie, v období udržateľnosti obstará minimálne dokumentáciu pre stavebné 

povolenie). Rozumieme tomu správne, že ak budeme žiadať príspevok na spracovanie 

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie alebo na realizáciu stavby, sme povinní 

túto investíciu do 5 rokov zrealizovať? 

Ak áno, aký konkrétny úkon sa bude pokladať za splnenie tejto podmienky? 

Podpis zmluvy s dodávateľom, začatie stavebných prác, úhrada prvej faktúry alebo až 

samotná kolaudácia stavby? 

Odpoveď: 

Za zrealizovanie investičného zámeru sa považuje skolaudovanie stavby, resp. vo 

výnimočnom prípade jej uvedenie do predčasného užívania na základe súhlasu stavebného 

úradu. 

 

Otázka č. 10: 

Môže byť predmetom aktivity aj projektová dokumentácia, ktorá nebude slúžiť pre 

uchádzanie sa o prostriedky na realizáciu samotnej stavby z aktuálneho alebo nového 

programového obdobia EŠIF, ale bude predložená v rámci prípadnej výzvy z Plánu obnovy a 

odolnosti SR alebo dielo bude financované z vlastných zdrojov žiadateľa. Nemôžu to byť 

investičné zámery, ktoré by boli z iného programu, napr. Interreg, IUS UMR, atď.? 

Odpoveď: 

Obstaranie projektovej dokumentácie pre stavbu, ktorá by potenciálne bola financovaná 

z Plánu obnovy a odolnosti síce výzva výslovne nevylučuje, ale je potrebné vychádzať 

predovšetkým z podmienky poskytnutia príspevku č. 16 - Podmienka schválenia 

projektového zámeru, pre ktorý sa má vypracovať projektová dokumentácia, 

príslušnou radou partnerstva alebo kooperačnou radou udržateľného mestského 

rozvoja, ktorá hovorí, že Žiadateľ je povinný k žiadosti o NFP priložiť uznesenie 



   
 

5 
 

príslušnej rady podľa § 7 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej 

únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. marca 2022 dokumentujúce 

schválenie projektového zámeru, pre ktorý žiada príspevok na spracovanie 

projektovej dokumentácie.  To znamená že sa predpokladá, že pôjde o investičný projekt, 

ktorý má byť financovaný z Programu Slovensko 2021 - 2027, keďže projektový zámer 

schvaľujú orgány ustanovené pre realizáciu tohto programu. 

Rovnako v Sprievodnom slove pre žiadateľa sa hneď na začiatku uvádza: Výzva IROP-PO7-

SC76-2022-98 je zameraná na podporu pripravenosti regionálnej a miestnej 

samosprávy čerpať finančné prostriedky z Programu Slovensko v programovom 

období 2021 - 2027. 

 

Otázka č. 11: 

Je štúdia uskutočniteľnosti oprávneným výdavkom? – Oprávnené výdavky sú stanovené v 

prílohe č. 4 výzvy, kde sa uvádza: projektová dokumentácia – vypracovanie projektovej 

dokumentácie vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov (pre územné rozhodnutie, 

stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia 

stavby, porealizačné geodetické zameranie); prieskumné práce (geologický prieskum, 

hydrotechnické posúdenie) potrebné na spracovanie projektu; zameriavacie práce (vytýčenie 

stavby, zameranie súčasného stavu stavby a iné); manipulačné a prevádzkové poriadky; 

plán organizácie výstavby vrátane projektu dopravného značenia; 

Odpoveď: 

Nevieme posúdiť, o akú štúdiu uskutočniteľnosti ide. Ak bude spĺňať  vyššie uvedené 

podmienky oprávnenosti, pôjde o oprávnený výdavok.  

 

Otázka č. 12: 

Pri tejto výzve nie je možné partnerstvo, musí každá obec poslať žiadosť o NFP za seba 

alebo je to možné vyriešiť nejakým memorandom o spolupráci? 

Odpoveď: 

Žiadateľom o NFP v tomto prípade nemusí byť nutne budúci stavebník. Podmienka 

poskytnutia príspevku č. 15 Podmienka, že žiadateľ v rámci 5 ročnej udržateľnosti 

zrealizuje investičný zámer, pre ktorý bola projektová dokumentácia vypracovaná, 

alebo pristúpi k ďalšiemu kroku investičnej prípravy uvádza, že Žiadateľ musí 

deklarovať, že v priebehu udržateľnosti projektu on, alebo iný subjekt, pre ktorý obstaráva 

projektovú dokumentáciu, resp. ktorému ju postúpi, zrealizuje investičný zámer, na ktorý 

získal prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie (v prípade projektovej 
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dokumentácie na stavebné povolenie a realizačného projektu stavby), resp. urobí ďalšie 

kroky investičnej prípravy v prípade iného typu projektovej dokumentácie, (napr. v prípade, 

že v rámci podporeného projektu bude mať prefinancovanú dokumentáciu na územné 

rozhodnutie, v období udržateľnosti obstará minimálne dokumentáciu pre stavebné 

povolenie. 

 

Otázka č. 13:  

Jedna z obcí tento projekt nemá priamo v zásobníku projektov, avšak tento konkrétny projekt 

patrí medzi strategické investície IÚS UMR. Nevadí teda, že ho jedna z obcí nemá priamo vo 

svojom zásobníku? 

Odpoveď: 

V tomto prípade treba prihliadať na podmienku poskytnutia príspevku č. 16 - Podmienka 

schválenia projektového zámeru, pre ktorý sa má vypracovať projektová 

dokumentácia, príslušnou radou partnerstva alebo kooperačnou radou udržateľného 

mestského rozvoja, ktorá hovorí, že Žiadateľ je povinný k žiadosti o NFP priložiť 

uznesenie príslušnej rady podľa § 7 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov 

Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. marca 2022 

dokumentujúce schválenie projektového zámeru, pre ktorý žiada príspevok na 

spracovanie projektovej dokumentácie.  Pri rozhodovaní rady, či prijme uznesenie na 

podporu žiadosti o NFP na vypracovanie projektovej dokumentácie, treba zohľadniť aj vyššie 

uvedenú podmienku č. 15, podľa ktorej v rámci 5 ročnej udržateľnosti žiadateľ alebo iný 

subjekt, pre ktorý obstaráva projektovú dokumentáciu, resp. ktorému ju postúpi, 

zrealizuje investičný zámer, pre ktorý bola projektová dokumentácia vypracovaná, 

alebo pristúpi k ďalšiemu kroku investičnej prípravy. Pokiaľ teda niektorý zo subjektov, 

ktorých sa projekt týka, nemá záujem o jeho realizáciu, je rizikové vôbec o podaní takejto 

žiadosti uvažovať. 

 

Otázka č.14 

Aký bude relevantný spôsob financovania v rámci Výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98? Sme 

malá obec, teda pokiaľ by sa jednalo výlučne o refundáciu, s takýmto spôsobom financovania 

projektu by sme mohli mať problém. 

Odpoveď: 

Relevantný spôsob bude stanovaný na dohody zmluvných strán. Predfinancovanie je bežný 

systém, ktorý sa v takýchto prípadoch používa. 
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Otázka č.15 

Verejné obstarávanie - vo výzve ani v príručke pre žiadateľa nie je jednoznačná informácia, 

kedy je potrebné mať vyhlásené, resp. uskutočnené verejné obstarávanie. Pre stanovenie 

rozpočtu pri podaní ŽoNFP je postačujúci prieskum trhu? 

Odpoveď: 

Prieskum trhu je postačujúci na stanovanie rozpočtu. 

 

Otázka č. 16   

Je štúdia uskutočniteľnosti oprávneným výdavkom pokiaľ ide o dokument, ktorý má 

naplánovať cyklotrasu - odporučiť najlepšiu možnú alternatívu z hľadiska stupňa 

realizovateľnosti z hľadiska majetkoprávnych vzťahov, prepojenia na existujúcu infraštruktúru 

a už zrealizované či plánované investície, územnoplánovaciu dokumentáciu, životné 

prostredie, počet obyvateľov dotknutých plánovaným zámerom ako aj orientačných nákladov. 

Odpoveď: 

Štúdia realizovateľnosti je veľmi široký pojem, ktorý často nevedie k realizácii projektu, ale 

naopak k zamietnutiu jeho idey. Pokiaľ si žiadateľ ide obstarať takú štúdiu, ktorá bude riešiť 

varianty budúcej investície, pre ktorú je rozhodnutý a bude ju vedieť zaradiť do účtovníctva v 

súlade s oprávnenými výdavkami uvedenými v prílohe 4, pôjde o oprávnený výdavok. 

 

Otázka č. 17  

UMR Lučenec má schválený dokument IÚS UMR Lučenec na roky 2022 - 2027, ktorého je 

projekt predmetnej cyklotrasy súčasťou - patrí medzi strategické investície/projekty územia. Je 

potrebné opätovné (samostatné) schválenie PROJEKTOVÉHO ZÁMERU, PRE KTORÝ SA 

MÁ VYPRACOVAŤ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRÍSLUŠNOU KOOPERAČNOU 

RADOU UDRŽATEĽNÉHO MESTSKÉHO ROZVOJA, alebo postačuje uznesenie o schválení 

IÚS UMR Lučenec na roky 2022 - 2027? 

Odpoveď: 

Podmienka poskytnutia príspevku č. 16 jednoznačne stanovuje, že Žiadateľ je povinný k 

žiadosti o NFP priložiť uznesenie príslušnej rady podľa § 7 zákona č. 121/2022 Z. z. o 

príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 16. marca 

2022 dokumentujúce schválenie projektového zámeru, pre ktorý žiada príspevok na 

spracovanie projektovej dokumentácie. 
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Otázka č. 18 

Sme oprávnený žiadateľ, keď Dolný Kubín (sídlo školy) nie je v zozname obcí UMR, ale 

Zriaďovateľ Žilina áno? 

Ak áno, môžeme žiadať o NFP na PD zateplenia 2 budov školy a internátu a opravu 

havarijného stavu 2 striech? (budovy sú z 1950 a 1966)? 

Ak nie, tak na uvedené PD by ŽoNFP mohol podať ŽSK, ktorý spĺňa výzvou stanovené 

podmienky, aj keby sa to realizovalo v Dolnom Kubíne? 

Odpoveď: 

Z povahy organizácie, ktorá je príspevkovou organizáciou samosprávneho kraja, vyplýva, že 

je oprávneným žiadateľom. Rovnako oprávneným žiadateľom je aj zriaďovateľ. Pre podanie 

projektu nie je potrebné ho viazať na mesto Dolný Kubín, ale na uznesenie Rady partnerstva 

Žilinského samosprávneho kraja v zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 16 výzvy. 

 

Otázka č. 19 :   

Jedným z oprávnených žiadateľov je samosprávny kraj, znamená to teda, že PD sa musí týkať 

len plánovaných investícií samotného kraja alebo môže žiadať aj na PD investícií napr. obcí, 

ktorým PD odstúpi? Tzn. musí byť investorom pre investície len samotný kraj?  

Odpoveď: 

V zmysle podmienky poskytnutia príspevku č. 15 - Podmienka, že žiadateľ v rámci 5 ročnej 

udržateľnosti zrealizuje investičný zámer, pre ktorý bola projektová dokumentácia 

vypracovaná, alebo pristúpi k ďalšiemu kroku investičnej prípravy - Žiadateľ musí deklarovať, 

že v priebehu udržateľnosti projektu on, alebo iný subjekt, pre ktorý obstaráva projektovú 

dokumentáciu, resp. ktorému ju postúpi, zrealizuje investičný zámer, na ktorý získal 

prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie (v prípade projektovej dokumentácie 

na stavebné povolenie a realizačného projektu stavby), resp. urobí ďalšie kroky investičnej 

prípravy v prípade iného typu projektovej dokumentácie, (napr. v prípade, že v rámci 

podporeného projektu bude mať prefinancovanú dokumentáciu na územné rozhodnutie, v 

období udržateľnosti obstará minimálne dokumentáciu pre stavebné povolenie).  

To znamená, že obstarávateľ dokumentácie nemusí byť nevyhnutne aj budúci 

investor/stavebník. 

 

Otázka č. 20: 

V prípade, že do predloženia ŽoNFP ešte nebudeme mať zabezpečené spolufinancovanie 

projektu, lebo zasadnutie zastupiteľstva sa bude konať až po termíne predloženia projektu, je 
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možné tento výpis z uznesenia predložiť neskôr (napr. v rámci doplnenia ŽoNFP) s dátumom 

neskorším ako bola predložená ŽoNFP? 

Odpoveď: 

Áno, je to možné. Treba si však uvedomiť, že v tomto vyhlásení sa deklaruje nielen výška 

spolufinancovania, ale aj súhlas zastupiteľstva s predložením ŽoNFP. Bude štatutár 

podpisovať žiadosť, kde deklaruje, že zabezpečí finančné prostriedky na spolufinancovanie 

projektu tak, aby nebola ohrozená jeho implementácia, s vedomím, že to nemusí byť pravda? 

 

Otázka č. 21 : 

Môže Rada partnerstva prijať uznesenie až po predložení ŽoNFP?  Uznesenie by sa predložilo 

v rámci formálneho doplnenia ŽoNFP. Termín zasadnutia Rady partnerstva by bol neskorší 

ako dátum predloženia ŽoNFP. 

Odpoveď: 

Áno, v rámci dožiadania administratívnej kontroly je možné doplniť uznesenie. Je potrebné 

uviesť, že samotný projekt musí vzísť zo schválenia Radou partnerstva a nie naopak, že bola 

predložená žiadosť a následne bude snaha o schválenie projektu v Rade partnerstva. Preto 

odporúčame vo formulári uviesť informáciu o aktuálnej situácii o danom projekte.  Treba si 

však uvedomiť, že takýto prístup úplne popiera zásady výberu operácií pre regionálnu 

a miestnu samosprávu, ako je plánovaná v programovom období 2021 - 2027, na prípravu 

ktorých je táto výzva určená. 

 

Otázka č. 22 

Môže byť žiadateľom VÚC, ak projektovú dokumentáciu vypracovala OvZP, ktorej 

zriaďovateľom je však VÚC? (dôvod: VO a realizácia investičného zámeru z PD bude 

v kompetencii VÚC, nie OvZP – tá však figuruje na PD ako objednávateľ).  

Odpoveď:  

Táto otázka nie je celkom jasná. OvZP vypracovala, alebo obstarala PD? Oprávneným 

žiadateľom je vždy ten subjekt, ktorý služby obstaral a zaplatil. V uvedenom prípade treba 

postupovať v zmysle stavebného zákona a zákona o VO. 

 

Otázka č. 23 

Chcela by som upozorniť, že vo Formulári ŽoNFP, v časti 14 Zoznam povinných príloh nie sú 

uvedené nasledovné prílohy: 

Príloha č. XX ŽoNFP –Rozpočet projektu a Podrobný položkový rozpočet projektu  

Príloha č. XX ŽoNFP – Podklady k rozpočtu projektu  
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Predpokladám, že aj tieto dve prílohy sú povinnými prílohami žiadosti a mali by byť priložené 

ako Prílohy č. 8 a č. 9. 

Odpoveď:  

Tieto prílohy sú súčasťou žiadosti o NFP, ako to vyplýva z bodu 3.2 výzvy Oprávnenosť 

výdavkov, ako aj podmienky č. 11 Podmienka splnenia hodnotiacich kritérií v kombinácii 

s časťou 4 prílohy 6 výzvy – Kritériá pre výber projektov – Hodnotiace kritériá 

 

 

 


