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CIEĽ USMERNENIA 
 
Cieľom Usmernenia č. 1 k Výzve na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt zo dňa 
09. 12. 2019 (ďalej len „Usmernenie“) je zabezpečenie presnejšieho špecifikovania kritérií na 
výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt a ich doupresnení v súvislosti s tematickým 
zameraním v rámci odbornej znalosti žiadateľov o zaradenie do databázy odborných 
hodnotiteľov žiadostí o projekt. 
Ďalej sa predlžuje termín uzávierky výzvy na 31. 01. 2020, nakoľko je nedostatočný počet 
prihlásených uchádzačov o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov. 
 
DOTKNUTÉ DOKUMENTY ZMENOU 
 
Týmto usmernením sa mení: 
1. Výzva; 
2. Príloha k výzve č. 4 – Čestné vyhlásenie. 
 
ZMENY NA ZÁKLADE USMERNENIA A ZDÔVODNENIE ZMIEN 
 
1. Zmena výzvy 
 
- Zmena textu vo výzve je realizovaná na základe bližšieho špecifikovania kritérií na výber 

odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt a ich doupresnení v súvislosti s tematickým 
zameraním v rámci odbornej znalosti žiadateľov o zaradenie do databázy odborných 
hodnotiteľov žiadostí o projekt v bode II. a III. textu výzvy. 

 Dôvodom je spresnenie a doplnenie informácií pre žiadateľov o zaradenie do databázy 
odborných hodnotiteľov. 

- Zmena, resp. predĺženie termínu uzávierky výzvy na 31. 01. 2020.  
Dôvodom je nedostatočný počet prihlásených uchádzačov o zaradenie do databázy 
odborných hodnotiteľov. 

 
2. Zmena Prílohy k výzve č. 4 
 

- Zmena textu Prílohy č. 4 – Čestné výhlasenie. 
Dôvodom je zosúladenie textu Prílohy č. 4 s aktualizovaným znením textu výzvy 
v súvislosti s tematickým zameraním v rámci odbornej znalosti žiadateľov o zaradenie 
do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt. 

 
ČINNOSŤ ZMIEN A DOPAD NA PREDLOŽENÉ ŽIADOSTI O ZARADENIE DO DATABÁZY 
ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV 
 
Usmernenie a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle 
Správcu programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“. 
 



                                                                                                                                                                                                            
 

 

Zmeny vykonané týmto usmernením sa vzťahujú na všetky doposiaľ predložené žiadosti 
o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt v rámci aktuálne 
prebiehajúcej výzvy, ako aj na všetky predložené žiadosti o zaradenie do databázy odborných 
hodnotiteľov žiadostí o projekt po zverejnení tohto usmernenia.  
 
Žiadatelia, ktorí doručili žiadosti o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí 
o projekt pred nadobudnutím tohto usmernenia, budú vyzvaní na základe výzvy Správcu 
programu o predloženie novej aktualizovanej Prílohy č. 4 podľa tohto usmernenia. Správca 
programu elektronicky informuje dotknutých žiadateľov o predložení aktualizovanej Prílohy 
výzvy č. 4. 
Lehota na doplnenie aktualizovanej Prílohy výzvy č. 4 je 10 pracovných dní od doručenia 
informácie od Správcu programu v elektronickej forme žiadateľovi. 


