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1. CIEĽ USMERNENIA  

Cieľom usmernenia č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE 

zo štátneho rozpočtu (ďalej len „žiadosti o spolufinancovanie“) s kódom LIFE/2016/SR 

je zavedenie možnosti získať finančný príspevok zo štátneho rozpočtu na prípravu projektu 

a určenie podmienok jeho poskytnutia, doplnenie spresňujúcich informácií týkajúcich 

sa žiadosti o spolufinancovanie a jej povinných príloh (čl. 7 Náležitosti žiadosti 

o spolufinancovanie zo ŠR), spresnenie definície oprávnenosti žiadateľa o spolufinancovanie 

zo ŠR (čl. 8 Proces predkladania žiadosti o spolufinancovanie zo ŠR), rozšírenie 

neoprávnených výdavkov o kúpu a prenájom pozemkov, aktualizácia príloh výzvy 

(Žiadosť o spolufinancovanie, Zmluva o spolufinancovaní).  

 

Ministerstvo životného prostredia ako Národný orgán pre program LIFE mení podmienky 

výzvy LIFE/2016/SR v súlade s bodom 4c  výzvy.  

 

2. ZMENA VÝZVY A JEJ ZDÔVODNENIE 

V relevantných častiach výzvy (dokument výzvy, prílohy k výzve) boli zapracované zmeny 

nasledovne:  

- v dokumente výzvy v ods. 2 Indikatívna výška finančných prostriedkov bola doplnená 

indikatívna výška finančných prostriedkov na prípravu projektu v rámci výzvy; 

- do dokumentu výzvy bol doplnený ods. 6 Finančný príspevok na prípravu projektu, 

v ktorom sú uvedené podmienky poskytnutia, oprávnené výdavky a forma poskytnutia 

finančného príspevku na prípravu projektu; 

- v dokumente výzvy v ods. 7 Náležitosti žiadosti o spolufinancovanie zo ŠR bol text 

doplnený o informáciu ohľadom finančného príspevku na prípravu projektu, bola 

upravená povinnosť predkladania príloh k žiadosti v závislosti od typu orgánu 

v poznámke pod čiarou; 

- v dokumente výzvy v  ods. 8 Proces predkladania žiadosti o spolufinancovanie bola 

spresnená definícia oprávnenosti žiadateľa, v zmysle ktorej je podmienkou oprávnenosti 

uzavretá grantová zmluva s EK na projekt, k žiadateľom, ktorí nie sú oprávnení boli 

doplnené organizácie, ktoré nie sú zapísané v registri partnerov verejného sektora podľa 

osobitného predpisu, medzi neoprávnené výdavky bola doplnená kúpa a prenájom 

pozemkov;  

- v dokumente výzvy v ods. 12 Kontaktné údaje pre bližšie informácie k výzve bola 

aktualizovaná kontaktná osoba; 

- v prílohe č. 1 k výzve, ktorú tvorí Žiadosť o spolufinancovanie, bola doplnená kolónka 

„Žiadam o finančný príspevok na prípravu projektu“ a kolónka „Rozpočet projektu 

v EUR“ bola doplnená o výšku finančného príspevku na prípravu projektu v EUR, 

v časti Čestné vyhlásenie žiadateľa 1 (platí iba pre koordinujúceho príjemcu) bolo 

doplnené vyhlásenie o tom, že žiadateľ vyúčtuje prijatý finančný príspevok na prípravu 

projektu v súlade so zmluvou o spolufinancovaní, v časti Čestné vyhlásenie žiadateľa 

bolo doplnené vyhlásenie, že výdavky plánované v projekte sa neprekrývajú 

s výdavkami v rámci iných žiadateľom realizovaných projektoch, do prílohy č. 1 

k žiadosti o spolufinancovanie s názvom Rozpočet a časový harmonogram realizácie 

projektu bol doplnený nový hárok č. 4, ktorý vypĺňa žiadateľ finančného príspevku 

na prípravu projektu; 

- v prílohe č. 2 k výzve, ktorú tvorí Zmluva o spolufinancovaní, boli vykonané formálne 

a obsahové úpravy formuláru zmluvy, ako aj príloh zmluvy, a to v súlade so zavedením 
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finančného príspevku na prípravu projektu, pričom aktualizácia textu bola vykonaná 

aj za účelom spresnenia definície povinností a práv poskytovateľa a príjemcu. 

 

Dôvodom tejto zmeny výzvy je rozhodnutie Národného orgánu pre program LIFE v SR 

o poskytnutí finančného príspevku na prípravu projektu a potreba zapracovania tejto možnosti 

do textu výzvy, ako aj jej príloh, rovnako ako aj potreba spresnenia textu výzvy v časti 

oprávnenosť žiadateľa a neoprávnené výdavky a potreba spresnenia a formálnych úprav, ako aj 

zapracovania finančného príspevku do textu a príloh zmluvy o spolufinancovaní. 

 

3. ÚČINNOSŤ ZMENY A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽIADOSTI 

O SPOLUFINANCOVANIE 

Usmernením č. 1 sa v plnom rozsahu nahrádza výzva na predkladanie žiadostí 

o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu. Usmernenie a zmeny z neho 

vyplývajúce sú účinné odo dňa schválenia Výzvy na predkladanie žiadosti o spolufinancovanie 

projektov LIFE zo štátneho rozpočtu v znení Usmernenia č. 1 ministrom životného prostredia 

Slovenskej republiky. Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE 

zo štátneho rozpočtu v znení Usmernenia č. 1 je zverejnená v úplnom znení vo forme sledovania 

zmien na webovom sídle MŽP SR: http://www.minzp.sk/sluzby/moznosti-financovania-

projektov/projekty-so-zahranicnou-pomocou/life-programovom-obdobi-2014-2020/vyzva-

predkladanie-ziadosti-spolufinancovanie-projektov-life/ 

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky žiadosti o spolufinancovanie 

predložené po zverejnení tohto usmernenia.  
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