Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný
program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020
vydáva

Zmenu č.1
k
Vyzvaniu č. OPII-2017/7/4-NP
na predkladanie žiadostí o NFP pre národný projekt: Centrálny ekonomický systém
Operačný program

Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Prioritná os

7, Informačná spoločnosť

Investičná priorita

2c): Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy,
elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a
elektronického zdravotníctva

Špecifický cieľ

7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT
prostriedkami

Schéma štátnej pomoci

Neuplatňuje sa

Fond

Európsky fond regionálneho rozvoja

POSKYTOVATEĽ
Názov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a
informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „SO OPII“) konajúci v zastúpení
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaceho
orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „RO
OPII“).

Adresa

Štefánikova 15, 811 05 Bratislava

SO predĺžil lehotu uzavretia Vyzvania č. OPII-2017/7/4-NP v súlade so Systémom riadenia európskych
štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 z pôvodného termínu „13.10.2017“ na
„26.10.2017“.

Cieľ zmeny a právny základ
Cieľom zmeny č. 1 Vyzvania č. OPII-2017/7/4-NP (ďalej len „Vyzvanie“) je aktualizácia prílohy Vyzvania: Formulár
Zmluvy o partnerstve.
Zároveň je cieľom zmeny doplnenie skupiny výdavkov 112 - Zásoby do Vyzvania, v rámci systému
ITMS2014+.
Touto zmenou SO OPII v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení Vyzvanie
spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Znenie žiadnej z podmienok
poskytnutia príspevku nie je zmenou dotknuté.

Dokumenty dotknuté zmenou
Touto zmenou Vyzvania sa menia nasledovné dokumenty:
1. Príloha Vyzvania č. 14 – Formulár Zmluvy o partnerstve,
2. Úprava Vyzvania v systéme ITMS2014+ v časti oprávnené výdavky.

Zdôvodnenie zmien
1. Úprava prílohy č. 14 Vyzvania bola vykonaná z dôvodu:
- zosúladenia jednotlivých ustanovení s platnými právnymi predpismi SR,
- vykonania formálnych úprav textu,
- vypustenia duplicitných ustanovení s čím súvisí aj celková úprava prílohy Vyzvania,
- aktualizácie čísiel zákonov (napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
2. SO OPII doplnilo do Vyzvania v systéme ITMS2014+ skupinu oprávnených výdavkov 112 – Zásoby, pre
podporné aktivity, v súvislosti s potrebou zabezpečenia plynulého plnenia podporných aktivít, v súlade
s MP CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov a riadiacou dokumentáciou SO OPII.

Záverečné ustanovenia
Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetného Vyzvania zostávajú nezmenené.
Úplné znenie formulára Zmluvy o partnerstve dotknutého zmenou je vo forme sledovania zmien zverejnené na
webovom sídle www.informatizacia.sk. Doplnená skupina výdavkov 112 - Zásoby sa zobrazí žiadateľovi pri
vypĺňaní Žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+ ako voliteľná položka v rámci podporných aktivít.

