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1. Dátum vydania, cieľ, obsah a právny základ aktualizácie  

Dátum vydania     4. októbra 2021 

Cieľ aktualizácie    

Úpravou podmienky č. 16 Maximálna a minimálna výška príspevku definovanej vo výzve  s kódom 

IROP-PO2-SC214-2021-72 sa umožní vytvoriť podmienky pre efektívnejšie čerpanie finančných 

prostriedkov v rámci regiónov.  

 

Obsah aktualizácie:  

I. Úprava podmienky poskytnutia príspevku č. 16. 

 

Právny základ aktualizácie  

MZ SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj “SO pre 

IROP“) v pozícii poskytovateľa pristúpilo k tejto aktualizácii v 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“), podľa ktorého 

zo strany poskytovateľa je možné výzvu s určeným dátumom uzavretia zmeniť do vydania prvého 

rozhodnutia o žiadosti. V súlade s uvedenými ustanoveniami poskytovateľ umožní žiadateľovi doplniť 

alebo zmeniť žiadosť podanú do termínu zmeny výzvy, ak ide o takú zmenu výzvy, ktorou môže byť 

skôr podaná žiadosť dotknutá a zároveň písomne informuje žiadateľa o tejto skutočnosti a určí 

primeranú lehotu na doplnenie alebo zmenu žiadosti, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 pracovných dní.  

 

2. Zmeny na základe požiadavky a zdôvodnenie zmien  

Návrh aktualizácie je realizovaný na základe požiadavky oprávnených žiadateľov vzhľadom 

na efektívne využitie výdavkov vo vzťahu k viac rozvinutému regiónu (VRR) a menej rozvinutému 

regiónu (MRR).   

Predmetom aktualizácie je v rámci výzvy IROP-PO2-SC214-2021-72 časť 2 „Podmienky poskytnutia 

príspevku“, úprava podmienky č. 16 „Maximálna a minimálna výška príspevku”, kde sa vypúšťa časť 

textu druhého odstavca v znení:  

„... z čoho pre územie v rámci menej rozvinutého regiónu maximálne do výšky 2,5 mil. eur“.  

3. Dokumenty dotknuté zmenou  

Touto aktualizáciou sa mení: 

- výzva na predkladanie ŽoNFP č. IROP-PO2-SC214-2021-72 v znení aktualizácie č. 2. 

Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy ostávajú platné bez zmeny. 

Úplné znenie dokumentu dotknutého zmenou vo forme so sledovaním vykonaných zmien je 

informatívne zverejnené na webovom sídle SO pre IROP https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-

zonfp. Zmeny sú uvedené v záložke s názvom „Aktualizacia_c._3_vyzvy_IROP-PO2-SC214-2021-

72_(sanitky)“. 

4. Účinnosť zmien 

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia tejto aktualizácie na webovom 

linku https://www.mpsr.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp.  
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