
 

 
  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

 ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program  

 

oznamuje žiadateľom 

 

ZMENU FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTÍ  V Ý Z V Y 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 
Regionálneho operačného programu 

ROP-2.1a-2012/01 

 

Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. 
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov 
(ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) oznamuje žiadateľom zmenu formálnej náležitosti výzvy, ktorou 
je upresnenie harmonogramu konania žiadosti o NFP v zmysle časti 4.2.2 Systému riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013. V tejto súvislosti          
sa text výzvy ROP-2.1a-2012/01 aktualizuje nasledovne: 

 
5.5 Spôsob predloženia žiadosti o NFP 

Pôvodný text: 

„2) Za prítomnosti žiadateľa vykoná SO/RO pre ROP kontrolu formálnej správnosti žiadosti 
o NFP. 

V rámci kontroly formálnej správnosti sa posudzuje: 

 splnenie kritérií oprávnenosti; 

 splnenie kritérií úplnosti dokumentácie žiadosti o NFP. 

V rámci posudzovania kritérií oprávnenosti predloženej dokumentácie žiadosti o NFP je priamo 
za účasti žiadateľa posudzovaná oprávnenosť žiadateľa a projektu v nadväznosti na podmienky 
oprávnenosti uvedené v tejto výzve a v Programovom manuáli ROP. Pri nesplnení kritérií 
oprávnenosti sa neuplatňuje inštitút klarifikácie. 

V rámci posudzovania kritérií úplnosti predloženej dokumentácie žiadosti o NFP sa priamo za 
účasti žiadateľa posudzuje, či je predložená dokumentácia úplná a kompletne vyplnená, 
v požadovanej forme, v požadovanom počte vyhotovení, spracovaná a štruktúrovaná podľa 
požiadaviek RO pre ROP uvedených v Programovom manuáli ROP a Príručke pre žiadateľa 
v rámci ROP, či sú zadané údaje v rôznych častiach dokumentácie žiadosti o NFP vo vzájomnom 
súlade atď.  

Vo vzťahu k plneniu kritérií úplnosti môže žiadateľ využiť tzv. inštitút klarifikácie popísaný v časti 
4.10.2 tejto výzvy a v Príručke pre žiadateľa v rámci ROP. 

V prípade splnenia kritérií kontroly formálnej správnosti (t.j. kritérií oprávnenosti a úplnosti) je 
žiadosť o NFP postúpená na ďalšie spracovanie. V prípade nesplnenia kritérií kontroly formálnej 
správnosti je žiadateľovi vydané Potvrdenie o neakceptovaní žiadosti o NFP a jeho žiadosť nie je 
postúpená na ďalšie spracovanie. Na základe nesplnenia kritérií kontroly formálnej správnosti 
vydá RO pre ROP Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP, ktoré sa žiadateľovi doručuje 
doporučenou poštou. 

Podrobnejšie je priebeh kontroly formálnej správnosti popísaný v Príručke pre žiadateľa v rámci ROP, 
ktorá zároveň popisuje aj ďalší proces spracovania žiadosti o NFP až po prípadné vydanie 
Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP.“ 



 

 
  

 

sa nahrádza textom: 

„2) Za prítomnosti žiadateľa vykoná SO/RO pre ROP kontrolu formálnej správnosti žiadosti 
o NFP. 

V rámci kontroly formálnej správnosti sa posudzuje: 

 splnenie kritérií oprávnenosti; 

 splnenie kritérií úplnosti dokumentácie žiadosti o NFP. 

V rámci posudzovania kritérií oprávnenosti predloženej dokumentácie žiadosti o NFP je priamo 
za účasti žiadateľa posudzovaná oprávnenosť žiadateľa a projektu v nadväznosti na podmienky 
oprávnenosti uvedené v tejto výzve a v Programovom manuáli ROP. Pri nesplnení kritérií 
oprávnenosti sa neuplatňuje inštitút klarifikácie. 

V rámci posudzovania kritérií úplnosti predloženej dokumentácie žiadosti o NFP sa priamo za 
účasti žiadateľa posudzuje, či je predložená dokumentácia úplná a kompletne vyplnená, 
v požadovanej forme, v požadovanom počte vyhotovení, spracovaná a štruktúrovaná podľa 
požiadaviek RO pre ROP uvedených v Programovom manuáli ROP a Príručke pre žiadateľa 
v rámci ROP, či sú zadané údaje v rôznych častiach dokumentácie žiadosti o NFP vo vzájomnom 
súlade atď.  

Vo vzťahu k plneniu kritérií úplnosti môže žiadateľ využiť tzv. inštitút klarifikácie popísaný v časti 
4.10.2 tejto výzvy a v Príručke pre žiadateľa v rámci ROP. 

V prípade splnenia kritérií kontroly formálnej správnosti (t.j. kritérií oprávnenosti a úplnosti) je 
žiadosť o NFP postúpená na ďalšie spracovanie. V prípade nesplnenia kritérií kontroly formálnej 
správnosti je žiadateľovi vydané Potvrdenie o neakceptovaní žiadosti o NFP a jeho žiadosť nie je 
postúpená na ďalšie spracovanie. Na základe nesplnenia kritérií kontroly formálnej správnosti 
vydá RO pre ROP Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP, ktoré sa žiadateľovi doručuje 
doporučenou poštou. 

Podrobnejšie je priebeh kontroly formálnej správnosti popísaný v Príručke pre žiadateľa v rámci ROP, 
ktorá zároveň popisuje aj ďalší proces spracovania žiadosti o NFP až po prípadné vydanie 
Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP. 
 
V súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007-2013, kapitola 4.2.2 Výber projektov pre realizáciu OP, časť 4 Príručky pre žiadateľa bod 4.1 
Schválenie žiadosti o NFP, RO zabezpečí informovanie všetkých žiadateľov, ktorých žiadosti o NFP 
boli predmetom procesu schvaľovania, o schválení alebo neschválení ich žiadosti o NFP 
prostredníctvom zaslania Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP resp. Rozhodnutia o neschválení 
žiadosti o NFP, a to v termíne (v prípade  priebežných výziev) do 100 dní  od konečného termínu 
príslušného posudzovaného časového obdobia výzvy (príslušného hodnotiaceho kola), t. j. 
obdobia, počas ktorého boli zaregistrované žiadosti o NFP, ktoré boli predmetom procesu výberu 
projektov pre realizáciu OP.“ 

 
Ďalšie časti textu výzvy ROP-2.1a-2012/01 zostávajú nezmenené. 

 

V Bratislave dňa 30.01.2013 

 

 

 

Ľubomír Jahnátek 

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky 


