Ministerstvo zdravotníctva SR
Riadiaci orgán
pre Operačný program Zdravotníctvo

vyhlasuje

VÝZVU
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
„Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej
infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na
prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie
adekvátneho prístrojového vybavenia“
(ďalej len „výzva“)

v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu
OPERAČNÝ PROGRAM ZDRAVOTNÍCTVO
Prioritná os 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
Opatrenie 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej
starostlivosti
Kód výzvy: OPZ 2011/2.1/02
Dátum vyhlásenia výzvy: 30. máj 2011
Charakter výzvy: časovo ohraničená výzva
Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 14. október 2011

A. Formálne náležitosti výzvy
Na základe tejto výzvy môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „žiadateľ“) z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja (ďalej aj „ERDF“ – „European Regional Development Fund“) predložiť žiadosť o nenávratný
finančný príspevok (ďalej aj „ žiadosť o NFP “). Žiadosť bude podporená z Operačného programu Zdravotníctvo
(ďalej aj „OPZ“) v rámci Prioritnej osi 2 Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám, Opatrenia
2.1. Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Žiadosť zároveň
prispieva k naplneniu cieľov horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (ďalej aj „ HP MRK“)
v oblasti zdravia a je súčasťou schválenej Lokálnej stratégie komplexného prístupu (ďalej aj „LSKxP).
Globálny cieľ OPZ: Zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva v produktívnom, ako aj
v neproduktívnom veku, prostredníctvom zvyšovania kvality, efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti
a podpory zdravia, v rámci zdravotníckej infraštruktúry.
Cieľ opatrenia 2.1: Zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej
starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení „skupiny 5“, ako aj na
zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia.
Žiadosti o NFP predkladané v rámci tejto výzvy musia byť zamerané na dosiahnutie cieľa opatrenia a realizáciu
oprávnených aktivít v súlade s touto výzvou a súčasne s cieľmi horizontálnej priority MRK v oblasti zdravia.
Účel výzvy: Účelom výzvy je podporiť investičné projekty, pri ktorých žiadateľ prostredníctvom komplexného
reštrukturalizačného programu (ďalej aj „KRP“) preukáže realizáciu takého portfólia aktivít, ktoré bude minimálne
v strednodobom horizonte (nasledujúcich 5 rokov) vytvárať predpoklady na dosiahnutie cieľa Opatrenia 2.1
a zároveň cieľov horizontálnej priority v oblasti zdravia.
Cieľ výzvy:
Podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných
zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s prednostným zameraním na ochorenia
skupiny 5:
• ochorenia obehovej sústavy,
• onkologické ochorenia,
• vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí,
• choroby dýchacej sústavy,
• choroby tráviacej sústavy.
Komplexný projekt bude výstupom investičného plánu, ktorý vychádza z koncepcie investičného rozvoja
stanoveného v súlade so stratégiou zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti (poliklinika, zdravotné
stredisko) vytýčenej na základe analýzy a zhodnotenia jeho súčasného stavu. Komplexný projekt musí byť
zároveň súčasťou schválenej lokálnej stratégie komplexného prístupu k HP MRK. Žiadateľ o NFP predkladá ako
povinnú prílohu žiadosti o NFP aj potvrdenie Úradu vlády Slovenskej republiky o schválení LSKxP.
1. Forma pomoci a finančná alokácia na výzvu
Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku v súlade s Rozhodnutím Komisie
z 28. novembra 2005 o uplatňovaní článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby
vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného
hospodárskeho záujmu (ES/842/2005).
Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a
príspevku zo štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 2.1 na túto výzvu, predstavuje
3 740 839,30 eur.
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Systém platieb :
• spôsob financovania je definovaný v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
na programové obdobie 2007 - 2013,
• prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“ ) a štátneho rozpočtu môžu byť prijímateľom poskytované
systémom predfinancovania, systémom refundácie resp. ich kombináciou,
• systém platieb bude stanovený na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu po dohode s prijímateľom a bude
presne špecifikovaný v článku 5 ods. 5.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
• pri systéme predfinancovania sa v prípade záverečných platieb uplatňuje systém refundácie.
2. Predloženie žiadosti o NFP
Žiadateľ v súlade s Príručkou pre žiadateľa o NFP, ktorá je pre neho záväzná, predloží žiadosť o NFP1
cez verejný portál IT monitorovací systém (ďalej aj „ITMS“) a následne v tlačenej forme. Portál ITMS je prístupný
cez adresu http://www.itms.sk. Žiadateľ je povinný požiadať o vytvorenie užívateľského konta na verejnom portáli
ITMS a dodržiavať všetky povinnosti, ktoré v súvislosti s využívaním verejného portálu určí Poskytovateľ.
Podrobnejšie informácie o používaní verejného portálu sú uvedené v Príručke pre žiadateľa o NFP, ktorá tvorí
prílohu tejto výzvy. Akceptované budú iba žiadosti o NFP, ktoré žiadateľ predložil cez verejný portál ITMS.
Upozornenie
Pri zadávaní žiadosti o NFP cez verejný portál ITMS treba žiadosť o NFP najskôr odoslať a až po odoslaní
vytlačiť. Z dôvodu zabezpečenia jednotnosti údajov v tlačenej a elektronickej verzii žiadosti o NFP bol zavedený
v ITMS nasledovný bezpečnostný prvok - na každej strane žiadosti o NFP, ktorá je vytlačená ešte pred
odoslaním, sa zobrazí nápis „DRAFT“. Žiadosť o NFP doručená s nápisom „DRAFT“ sa bude považovať za
neplatnú.

Po zadaní žiadosti o NFP do verejného portálu ITMS ju žiadateľ vytlačí, podpíše a v požadovanom množstve
(1 originál a 2 kópie) vrátane príloh (1 originál a 2 kópie) predloží zviazanú (originál ako aj obidve kópie
jednotlivo) v hrebeňovej alebo tepelnej väzbe na Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo (ďalej aj
„RO“). Výkresová dokumentácia sa predkladá v 2 exemplároch. Pokiaľ ju nie je možné zviazať, predloží ju
žiadateľ v samostatných tvrdých doskách. Samostatne predloží aj stavebný zámer v 1 exemplári2. Uvedenú
dokumentáciu doručí žiadateľ najneskôr do 14. októbra 2011 do 15.00 hod. do podateľne Ministerstva
zdravotníctva SR (ďalej aj „MZ SR), alebo ju do stanoveného dátumu zašle poštou/kuriérom na adresu:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Riadiaci orgán pre OPZ
Sekcia európskych programov a projektov
Odbor posudzovania projektov
Limbová 2
P. O. Box 52
837 52 Bratislava
Žiadosť o NFP podpisuje/podpisujú štatutárny zástupca/štatutárni zástupcovia žiadateľa v rámci formuláru v časti
Čestné vyhlásenie žiadateľa, kde je uvedené miesto pre podpis. Ostatné relevantné prílohy podpisuje/podpisujú
štatutárny zástupca/štatutárni zástupcovia žiadateľa na určenom mieste prílohy. Potvrdenia, ktoré sú vydané
príslušným úradom štatutárny zástupca/štatutárni zástupcovia svojím podpisom neoveruje/neoverujú. Žiadosť
o NFP vrátane všetkých požadovaných príloh musí byť zaslaná v uzavretom, nepriehľadnom a nepoškodenom
obale, na ktorom musia byť uvedené nasledovné údaje:
• názov a adresa žiadateľa,
Vzor formulára žiadosti o NFP spolu s popisom k jednotlivým tabuľkám je uvedený v príručke pre žiadateľa, ktorá je
uvedená ako príloha výzvy. Žiadateľ tento formulár nevypĺňa, žiadosť o NFP sa zadáva elektronicky cez verejný portál
systému ITMS. Po zadaní všetkých údajov systém ITMS vygeneruje formulár žiadosti o NFP.
2 Iba ak je to relevantné v súlade s vyhláškou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z..
1
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•
•
•
•
•

názov a adresa vyhlasovateľa výzvy,
názov operačného programu,
názov projektu,
kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ku ktorej sa žiadosť o NFP vzťahuje,
nápis „ŽIADOSŤ O NFP - NEOTVÁRAŤ“.

V prípade, ak bude žiadosť o NFP doručená v rozpore s podmienkami na doručovanie žiadostí o NFP
stanovenými vo výzve (napr. doručenie po termíne), RO takúto žiadosť o NFP vráti späť žiadateľovi ako žiadosť
o NFP doručenú v rozpore s podmienkami výzvy.
Podrobné informácie spolu s návodom na vyplnenie žiadosti o NFP a povinných príloh sa nachádzajú v Príručke
pre žiadateľa.
Upozornenie
Žiadateľ je povinný pri tvorbe rozpočtu vychádzať z cien, za ktoré sa obvykle predávajú rovnaké alebo
porovnateľné služby/tovary/práce v čase od vyhlásenia výzvy do predloženia žiadosti o NFP (uvedené žiadateľ
deklaruje Čestným vyhlásením, ktoré je zverejnené ako príloha Príručky pre žiadateľa) a je povinný postupovať
v zmysle usmernenia Riadiaceho orgánu č. 2, ktoré je zverejnené na webovej stránke RO, www.health-sf.sk.
V súlade s Nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006 spadá toto opatrenie v rámci
kategorizácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 pod tieto
kódy:
- Prioritná téma – kód 76 Zdravotná infraštruktúra.
- Forma financovania – kód 01 Nenávratná dotácia.
Upozornenie
Odporúčame žiadateľom, aby sa v nadväznosti na zameranie predkladaného projektu oboznámili s príslušnými
časťami OPZ, Programového manuálu OPZ, Príručky pre žiadateľa o NFP a ďalšími dokumentmi, ktoré sú
zverejnené ako prílohy tejto výzvy.

3. Konanie o žiadosti o NFP
Doručením žiadosti o NFP riadiacemu orgánu sa v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov začína konanie
o žiadosti o NFP, ktoré zahŕňa procesy príjmu a registrácie žiadosti o NFP a schvaľovania žiadosti o NFP.
Podrobnejšie informácie o hodnotiacom procese sú uvedené v časti B. bod 10 tejto výzvy a v Príručke pre
žiadateľa o NFP.

Upozornenie
Na konanie o žiadosti o NFP sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v znení neskorších predpisov, okrem ustanovení § 24, 25 a 27 uvedeného zákona.

4. Kontakty pre bližšie informácie k výzve a spôsob komunikácie
Otázky týkajúce sa výzvy môžu žiadatelia zasielať elektronicky na e-mailovú adresu: info.opz@health.gov.sk ,
alebo sa môžu informovať telefonicky na telefónnom čísle 02/59 373 458. Všetky potrebné informácie je možné
nájsť na webovej stránke www.health-sf.sk.
Odpovede na otázky zaslané poštou, faxom alebo elektronicky budú žiadateľom zasielané bez zbytočného
odkladu.
Odpovede na otázky, ktoré žiadatelia o NFP často kladú, ako aj otázky všeobecného charakteru súvisiace
s touto výzvou, budú zverejnené na vyššie uvedenej internetovej stránke RO vo forme FAQ (Frequently Asked
Questions – Často kladené otázky).
4

Odpovede na otázky zaslané elektronickou poštou alebo zverejnené v rámci FAQ je možné považovať za
záväzné a je možné sa na ne odvolávať. Odpovede na otázky poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je
možné považovať za záväzné a nie je možné sa na ne v ďalšom procese odvolávať.
5. Termíny informačných seminárov:
Termíny informačných seminárov budú zverejnené na webovej stránke RO www.health-sf.sk najneskôr
do 14 kalendárnych dní od vyhlásenia tejto výzvy.
Upozornenie
V čase hodnotiaceho procesu nebudú poskytované žiadne informácie o žiadateľoch, hodnotiteľoch
a priebežných výsledkoch hodnotiaceho procesu.
Informácie o počte prijatých žiadostí o NFP a celkovej výške žiadaného NFP budú zverejnené na webovej
stránke www.health-sf.sk.
Informácie o schválených žiadostiach o NFP budú publikované na webovej stránke www.health-sf.sk po ukončení
konania o žiadosti o NFP.
B. Podmienky poskytnutia pomoci
Oprávnenosť žiadateľa
UPOZORNENIE
Hlavnou podmienkou oprávnenosti žiadateľa je, aby projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, bol v súlade s Lokálnou
stratégiou komplexného prístupu schválenou Úradom vlády Slovenskej republiky. RO v procese overovania
kritérií oprávnenosti zabezpečí v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske
komunity overenie súladu predkladanej ŽoNFP so schválenou Lokálnou stratégiou komplexného prístupu.
Oprávneným žiadateľom je vlastník/správca/nájomca zdravotníckeho zariadenia3. V zdravotníckom zariadení,
ktoré bude predmetom projektu, sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť od roku 2010 a skôr4
s prednostným zameraním na liečbu „ochorení skupiny 5“. Oprávneným žiadateľom je:
1. právnická osoba zriadená v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, ktorá je:
a. vlastník ambulantného zdravotníckeho zariadenia (vyžaduje sa list vlastníctva) a zároveň:
i. poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
alebo
ii. v priamom zmluvnom nájomnom vzťahu so samostatným/i poskytovateľom/mi
ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
b. nájomca ambulantného zdravotníckeho zariadenia (vyžaduje sa list vlastníctva
k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom projektu a nájomná zmluva účinná minimálne 10 rokov od
termínu uzávierky výzvy na predloženie žiadosti o NFP)5 a zároveň:
i. poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
3

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 2
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770/2004 Z. z. z 20. decembra 2004, ktorou sa ustanovujú
určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.
4
Oprávneným žiadateľom je aj vlastník/správca/nájomca zdravotníckeho zariadenia, ktorý zmenil právnu formu, resp.
vznikol v roku 2011, pokiaľ bol zachovaný pôvodný účel zdravotníckeho zariadenia, ktoré je predmetom projektu –
poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. V prípade zmeny právnej formy, resp. vlastníka zdravotníckeho
zariadenia v roku 2011, predkladá žiadateľ účtovnú závierku a ďalšie dokumenty uvedené v prílohe č. 22 tejto výzvy za
vlastníka/správcu/nájomcu zdravotníckeho zariadenia pred touto zmenou.
5
V prípade, ak je prenajímateľom správca majetku štátu, musí byť nájomná zmluva uzatvorená v súlade s § 13
zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
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alebo
ii. v priamom zmluvnom podnájomnom vzťahu so samostatným/i poskytovateľom/mi
ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
c. správca ambulantného zdravotníckeho zariadenia v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o
majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (vyžaduje sa list vlastníctva
k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom projektu a zmluva o výkone správy účinná minimálne 10
rokov od termínu uzávierky výzvy na predloženie žiadosti o NFP, resp. iný relevantný doklad
potvrdzujúci zverenie majetku do správy) a zároveň:
i. poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
alebo
ii. v priamom zmluvnom nájomnom vzťahu so samostatným/i poskytovateľom/mi
ambulantnej zdravotnej starostlivosti,

2. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o
neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
a podľa zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a
príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
(transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu
majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, ktorá je:
a. vlastník ambulantného zdravotníckeho zariadenia (vyžaduje sa list vlastníctva) a zároveň:
i. poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
alebo
ii. v priamom zmluvnom nájomnom vzťahu so samostatným/i poskytovateľom/mi
ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
b. nájomca ambulantného zdravotníckeho zariadenia (vyžaduje sa list vlastníctva
k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom projektu a nájomná zmluva účinná minimálne 10 rokov od
termínu uzávierky výzvy na predloženie žiadosti o NFP)6 a zároveň:
i. poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
alebo
ii. v priamom zmluvnom podnájomnom vzťahu so samostatným/i poskytovateľom/mi
ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
c. správca ambulantného zdravotníckeho zariadenia v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o
majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (vyžaduje sa list vlastníctva
k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom projektu a zmluva o výkone správy účinná minimálne 10
rokov od termínu uzávierky výzvy na predloženie žiadosti o NFP, resp. iný relevantný doklad
potvrdzujúci zverenie majetku do správy) a zároveň:
i. poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
alebo
ii. v priamom zmluvnom nájomnom vzťahu so samostatným/i poskytovateľom/mi
ambulantnej zdravotnej starostlivosti,

6

V prípade, ak je prenajímateľom správca majetku štátu, musí byť nájomná zmluva uzatvorená v súlade s § 13 zákona č.
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
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3. príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR, resp. iného ústredného orgánu štátnej
správy, vyššieho územného celku (ďalej aj „VÚC“) alebo obce zriadená v zmysle zákona č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorá je:
a. správca ambulantného zdravotníckeho zariadenia v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov (vyžaduje sa list vlastníctva) a zároveň:
i. poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
alebo
ii. v priamom zmluvnom nájomnom vzťahu so samostatným/i poskytovateľom/mi
ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
4. rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, alebo obce zriadená v zmysle zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ktorá je:
a. správca ambulantného zdravotníckeho zariadenia v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o
majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, resp. v zmysle zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (vyžaduje sa list vlastníctva)
a zároveň:
i. poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
alebo
ii. v priamom zmluvnom nájomnom vzťahu so samostatným/i poskytovateľom/mi
ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
5. samosprávny kraj v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, ktorý je:
a. vlastník ambulantného zdravotníckeho zariadenia (vyžaduje sa list vlastníctva k nehnuteľnosti,
ktorá je predmetom projektu) a zároveň v priamom zmluvnom nájomnom vzťahu so
samostatným/i poskytovateľom/mi ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
6. obec v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorá je:
a. vlastník ambulantného zdravotníckeho zariadenia (vyžaduje sa list vlastníctva k nehnuteľnosti,
ktorá je predmetom projektu) a zároveň v priamom zmluvnom nájomnom vzťahu so
samostatným/i poskytovateľom/mi ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
b. nájomca ambulantného zdravotníckeho zariadenia (vyžaduje sa list vlastníctva
k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom projektu a nájomná zmluva účinná minimálne 10 rokov od
termínu uzávierky výzvy na predloženie žiadosti o NFP) a zároveň v priamom zmluvnom
podnájomnom vzťahu so samostatným/i poskytovateľom/mi ambulantnej zdravotnej
starostlivosti.
Upozornenie
Úspešní žiadatelia, ktorých projekt bol schválený v hodnotiacom procese, môžu po podpise Zmluvy o poskytnutí
NFP oboma zmluvnými stranami a na základe písomného súhlasu riadiaceho orgánu zmeniť právnu formu,
pokiaľ zmenou právnej formy nedôjde k podstatnej zmene projektu podľa čl. 57 Nariadenia Rady č. 1083/2006.
V prípade zmeny právnej formy vyplývajúcej z právnych predpisov ES alebo SR sa nevyžaduje písomný súhlas
RO. Tento postup platí počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (t. j. počas realizácie projektu
a 5 rokov po jeho ukončení). V prípade, že zmena právnej formy (či už ide o zmenu podľa právnych predpisov ES
alebo SR), alebo na základe písomného súhlasu RO) má vplyv na oprávnenosť, podmienky poskytnutia NFP,
pravidlá financovania a pod., prijímateľ je povinný vrátiť príslušný NFP alebo jeho časť, vyplývajúci z týchto
zmien. Pri akejkoľvek zmene právnej formy musí účel, na ktorý bol poskytnutý NFP a účel, na ktorý boli
prijímatelia zriadení, zostať zachovaný počas realizácie projektu a 5 rokov po jeho ukončení.
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Medzi oprávnených žiadateľov nepatrí žiadateľ:
•
•
•
•
•
•
•
•

ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
voči ktorému je vedené konkurzné konanie, je v konkurze, v reštrukturalizácii a bol proti nemu
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (nevzťahuje sa na subjekty verejnej
správy),
je voči nemu vedený výkon rozhodnutia7 (nevzťahuje sa na subjekty verejnej správy),
porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu8,
má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie,
má evidované daňové nedoplatky,
ktorého štatutárny zástupca bol právoplatne odsúdený za trestný čin,
pri ktorom bolo deklarované, že vážne porušil zmluvu neplnením záväzkov v súvislosti s inou zmluvou
spolufinancovanou z Európskeho spoločenstva (ďalej aj „ES“) alebo ostatných nástrojov finančnej
pomoci poskytnutých zo zahraničia.

2. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
Medzi oprávnené aktivity patria:
Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo
kvalitatívne najnovšieho, sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického,
operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia).
Komplexný prístup je chápaný ako synergia nasledovných oblastí:
•
•
•
•
•

stavebnej – rekonštrukcia zdravotníckeho zariadenia, resp. určitého bloku zdravotníckeho zariadenia
(tepelné hospodárstvo, zateplenie, bezbariérový prístup, atď.),
technologickej – nákup špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky na
všeobecnú a špecializovanú detekciu v súlade s existujúcim a budúcim dopytom po službách
a potrebami zdravotníckeho zariadenia a regiónu,
informačno–komunikačnej – zameranej na vybudovanie pripojenia na vysokorýchlostný internet,
dodávku a výmenu morálne zastaraných informačných technológií (ďalej len „IT“) a iného prístrojového
vybavenia,
tematickej – stavebno-technologické riešenie určitého druhu ochorenia s dôrazom na ochorenia „skupiny
5“,
logistickej – zabezpečenie efektívneho logistického systému ambulantnej zdravotnej starostlivosti
(preskupenie jednotlivých celkov a ich nadstavba, prístavba, rekonštrukcia) v záujme efektívneho
hospodárenia ambulancií zdravotníckeho zariadenia a s tým súvisiacich prevádzkových nákladov.

Komplexný investičný projekt môže byť zameraný na jednu, alebo viacej z vyššie uvedených piatich oblastí pri
zabezpečení ich vzájomnej synergie po ukončení projektu.
Pod komplexnosťou sa nerozumie napr.:
•
•
•

parciálne riešenie spočívajúce len vo výmene sociálnych zariadení,
parciálne riešenie spočívajúce len vo výstavbe bezbariérového vstupu,
parciálne riešenie stavebného alebo technického charakteru (tzn. projekt bude riešiť ojedinelý problém
zdravotníckeho zariadenia),

Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
(Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady
č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov.
8 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
7
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•
•

riešenie parciálneho problému dovybavenia vybranej ambulancie zdravotníckou technikou,
riešenie spočívajúce len v rekonštrukcii tepelného hospodárstva (výmena kotolne, vykurovacieho
systému, resp. vykurovacích médií, zateplenie určitej časti budovy).

Istý typ parciálnych riešení môže byť predmetom komplexného investičného projektu, ak žiadateľ v komplexnom
reštrukturalizačnom programe zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti preukáže, že zvolené parciálne
riešenie je postačujúce, resp. nevyhnutné na dosiahnutie funkčného komplexného riešenia, ktoré zabezpečí
synergiu vyššie uvedených piatich oblastí.
Rekonštrukcia/modernizácia existujúcich kapacít musí byť realizovaná s ohľadom na:
• nízku energetickú náročnosť objektov,
• možnosť komplexného riešenia prístupu a užívania pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie9,
• súvisiace technicko–prevádzkové normy,
• platnú legislatívu MZ SR10,
• iné relevantné právne predpisy.
Skupiny oprávnených aktivít
a) Modernizácia a rekonštrukcia budov zahŕňa:
• modernizáciu a rekonštrukciu stavebných objektov a prevádzkových súborov.
Príklady:
o nadstavby a prístavby, ktorými sa stavby zvyšujú, resp. pôdorysne rozširujú a ktoré budú navzájom
prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou. Takéto prístavby sú oprávnené vtedy, ak už hrubá
stavba existuje a je základnými sieťami napojená alebo inak prepojená s hlavnou budovou,
o dokončenie rozostavaných budov (vo výnimočných a odôvodnených prípadoch),
o stavebné úpravy, pri ktorých sa zvyšuje kvalita a funkčnosť budovy,
o stavebné úpravy, ktorými sa zlepšuje energetická hospodárnosť budovy (za predpokladu
dosiahnutia ekonomickej efektívnosti z dlhodobého hľadiska),
o rekonštrukčné práce na rozvodoch ústredného kúrenia a na rozvodoch pary, rozvodoch vody,
elektrickej energie a kanalizácie, rekonštrukcie merania a regulácie.
b) Dodávka zdravotníckej techniky zahŕňa:
• dodávku zdravotníckej techniky – high technology a likvidáciu zastaranej zdravotníckej techniky
(prevádzkové súbory, ktorých súčasťou je aj zdravotnícka technika: diagnostická, operačná,
demonštračná, iná),
Príklady:
o nákup prístrojov a zdravotníckej techniky (vývojovo kvalitatívne najnovšej a sofistikovanej) v súlade
s budúcim dopytom po službách a potrebami regiónu,
o nákup špecializovanej, diagnostickej, detekčnej a demonštračnej techniky na
všeobecnú a špecializovanú detekciu a prevenciu.
c) Budovanie informačno-komunikačných technológií (ďalej aj „IKT“) infraštruktúry11 zahŕňa:
• komplexnú infraštruktúru IKT pre zabezpečenie interoperability s Národným zdravotným informačným
systémom (NZIS) a Národným zdravotným portálom (NZP), zdravotnými poisťovňami, nemocničnými

9 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
10 Napr. Výnos Ministerstva zdravotníctva SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na
personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení
neskorších predpisov..
11 Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov; Výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 1706/M – 2006 o štandardoch pre informačné
systémy verejnej správy a Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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•
•

zariadeniami a úložiskami zdravotných informácií, s využitím štandardov, číselníkov a kódov pre
zdravotníctvo a výmenu dát systémom autorizovanej komunikácie,
pripojenie na vysokorýchlostný internet,
dodávku a výmenu morálne zastaraných IT a iného prístrojového vybavenia.

Upozornenie
Oprávnené aktivity projektu musia súvisieť s poskytovaním ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

3. Ďalšie podmienky oprávnenosti
Všeobecné podmienky oprávnenosti projektov:
• súčasť schválenej LSKxP,
• komplexnosť projektu,
• prednostné zameranie na ochorenia „skupiny 5“,
• priorita z hľadiska regiónu,
• udržateľnosť projektu - výsledkom projektu je poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti 5 dní
v týždni minimálne v jednej ambulancii, v ktorej môžu poskytovať ambulantnú zdravotnú starostlivosť aj
viacerí poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
• súlad s Rozhodnutím Komisie z 28. novembra 2005 o uplatňovaní článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES na
štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom
povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (ES/842/2005),
• na aktivity, ktoré budú predmetom žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy nemôžu byť poskytnuté finančné
prostriedky z iných opatrení OP Zdravotníctvo a ani z iných verejných zdrojov.
Podmienky z hľadiska vlastníctva a účelu využitia:
• v prípade, že nehnuteľnosť12 nie je vo vlastníctve žiadateľa, vyžaduje sa súhlas vlastníka s realizáciou
projektu (okrem príspevkových organizácií MZ SR),
• nehnuteľnosť nesmie byť zaťažená ťarchami pri predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
• nehnuteľnosť a majetok, ktoré sú predmetom projektu, sú alebo najneskôr dňom ukončenia realizácie
aktivít projektu budú využívané na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je
uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia,
• nehnuteľnosť a majetok, ktorý bol predmetom projektu, nesmie byť v období od podania žiadosti
o nenávratný finančný príspevok až do doby 5 rokov po ukončení projektu prevedený do vlastníctva
tretích osôb bez predchádzajúceho písomného súhlasu RO,
• nehnuteľnosť a majetok, ktorý bol predmetom projektu, nesmie mať v období od podania žiadosti
o nenávratný finančný príspevok až do doby 5 rokov po ukončení projektu zmenený účel využitia.
Upozornenie
V rámci tejto výzvy môže predložiť žiadosť o NFP aj nemocnica na rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie
prístrojovým vybavením pre svoju polikliniku, resp. ambulantnú časť, ktorá je funkčne a stavebne oddelená od
lôžkovej časti, ak prispieva k naplneniu cieľov HP MRK.
4. Oprávnenosť výdavkov
Základný rámec oprávnenosti výdavkov určuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1080/2006,
Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 a Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006. Podrobné informácie
o oprávnených a neoprávnených výdavkoch sú v Príručke pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre
projekty financované z Operačného programu Zdravotníctvo, ktorá je pre žiadateľa záväzná a je prílohou tejto
výzvy.

12

Pod nehnuteľnosťou sa rozumie stavba aj pozemok na ktorom je stavba postavená.
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Upozornenie
Na poskytnutie NFP nie je právny nárok. V prípade, ak žiadateľ začne realizovať projekt skôr, ako nadobudne
účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP, budú všetky výdavky vynaložené žiadateľmi pred nadobudnutím účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP považované za neoprávnené a žiadatelia nebudú mať nárok na ich preplatenie.
5. Oprávnenosť miesta realizácie projektov
Na základe tejto výzvy je možné poskytnúť pomoc na rozvoj regiónov oprávnených na financovanie zo
štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia zodpovedajúce úrovni regiónov - NUTS II, t. j.:
• Západné Slovensko (Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky
samosprávny kraj),
• Stredné Slovensko (Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj),
• Východné Slovensko (Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj).

Upozornenie
Pre určenie oprávnenosti miesta realizácie projektu nie je smerodajné sídlo žiadateľa, ale umiestnenie
infraštruktúry, ktorá je predmetom projektu.

6. Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu
Realizácia projektu13 sa začína dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP a končí dňom uvedeným
v zmluve o poskytnutí NFP, najneskôr však 31. 12. 2015. Začiatok realizácie aktivít projektu si žiadateľ naplánuje
s ohľadom na lehoty hodnotiaceho procesu (uvedené v Príručke pre žiadateľa o NFP) a procesu uzatvárania
Zmlúv o poskytnutí NFP a v prípade hlavných aktivít aj procesu verejného obstarávania resp. obchodnej verejnej
súťaže.
Odporúčaná maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít, vrátane vydaného kolaudačného rozhodnutia
(prípadne preberacieho protokolu) je 24 mesiacov.
7. Verejné obstarávanie/obchodná verejná súťaž
a) Žiadateľ/Prijímateľ je povinný postupovať pri procese výberu dodávateľa, zhotoviteľa alebo poskytovateľa
služieb v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, resp. zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).
b) Žiadateľ/Prijímateľ môže realizovať proces výberu dodávateľa, zhotoviteľa alebo poskytovateľa služieb pred
podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP (súčasne s prípravou žiadosti o NFP alebo procesom jej hodnotenia)
alebo po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP.
c) Prijímateľ je oprávnený podpísať Zmluvu s úspešným uchádzačom z verejného obstarávania resp. obchodnej
verejnej súťaže (ďalej aj „VO“ resp. „OVS“) až po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a po administratívnej
kontrole postupu a dokumentácie z procesu VO resp. OVS zo strany RO.
d) Žiadateľ/Prijímateľ je povinný pri realizácii procesu VO resp. OVS postupovať v zmysle relevantných
usmernení RO, ktoré sú zverejnené na webovej stránke RO, www.health-sf.sk ako aj Zmluvy o poskytnutí
NFP vrátane jej príloh.

13

Hlavných aj podporných aktivít.

11

Upozornenie
Žiadateľ môže začať s procesom výberu dodávateľa, zhotoviteľa alebo poskytovateľa služieb súbežne s podaním
žiadosti o NFP.
Vzhľadom na to, že na poskytnutie NFP nie je právny nárok, RO odporúča žiadateľom, aby v súťažných
podkladoch pre verejné obstarávanie resp. obchodnú verejnú súťaž uviedli nasledovný text: „Obstarávateľ si
vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu o dielo s víťazným uchádzačom v prípade, že nedôjde k podpisu
Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. mu po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP nebude akceptovaný proces
verejného obstarávania resp. obchodnej verejnej súťaže zo strany poskytovateľa NFP. “
Žiadatelia, ktorí nebudú realizovať proces výberu dodávateľa, zhotoviteľa alebo poskytovateľa služieb súčasne
s podaním žiadosti o NFP, sú povinní začať s procesom výberu do 1 mesiaca od podpisu Zmluvy o poskytnutí
NFP a ukončiť jeho realizáciu najneskôr do 12 mesiacov od podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom pod
ukončením procesu sa rozumie podpis zmluvy s úspešným uchádzačom resp. uchádzačmi (v prípade realizácie
viacerých VO/OVS).

8. Podmienky poskytovania štátnej pomoci
NFP z prostriedkov Operačného programu Zdravotníctvo sa poskytuje ako štátna pomoc vo forme náhrady za
služby vo verejnom záujme v súlade s Rozhodnutím Komisie č. 2005/842/ES o uplatňovaní článku 86 ods. 2
Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom
povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej len „Rozhodnutie“), ktoré tvorí
prílohu tejto výzvy.
Žiadateľ o NFP je pri stanovení výšky NFP povinný postupovať podľa Metodiky Ministerstva zdravotníctva SR
pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR v nadväznosti na Rozhodnutie
Komisie č. 2005/842/ES o uplatňovaní článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrady za
služby vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného
hospodárskeho záujmu (ďalej len „Metodika“), ktorá tvorí prílohu tejto výzvy.
V zmysle Rozhodnutia a Metodiky sa pre podmienky Operačného programu Zdravotníctvo pod náhradou
rozumie nenávratný finančný príspevok.

9. Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci
Žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť o NFP na realizáciu konkrétneho projektu. Finančný limit
požadovanej výšky NFP na žiadosť je stanovený nasledovne:
Minimálna výška poskytnutého NFP
Maximálna výška poskytnutého NFP

100 000, - eur
2 000 000, - eur

Počet podporených žiadostí o NFP je limitovaný výškou alokácie NFP na túto výzvu na predkladanie žiadostí
o NFP.
Na základe Stratégie financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 – 2013 je štruktúra financovania stanovená nasledovne:
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Tabuľka č.1: Štruktúra financovania celkových oprávnených výdavkov na projekt podľa žiadateľa (v %)
Celkové oprávnené výdavky
Skupiny žiadateľov pre opatrenie 2.1
ERDF

Žiadateľ
(spolufinancovanie)

Spolu

14,25 %

5%

100 %

14,25 %

5%

100 %

Štátny rozpočet

Súkromný sektor:
Právnické osoby v zmysle Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
80,75 %
predpisov (akciová spoločnosť, spoločnosť
s ručením obmedzeným a pod.).
Neziskové organizácie v zmysle zákona č.
213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby
v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona
č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny
niektorých
rozpočtových
organizácií
a
80,75 %
príspevkových organizácií na neziskové
organizácie poskytujúce všeobecne prospešné
služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach
prevodu majetku štátu na iné osoby v znení
neskorších predpisov.

Sektor verejnej správy:
Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti VÚC alebo obce v zmysle zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti MZ SR a iného ústredného
orgánu štátnej správy v zmysle zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti VÚC a obce v zmysle zákona NR
SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Samosprávne kraje v zmysle zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov.
Obce v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.

85 %

10 %

5 %*

100 %

85 %

15 %

0%

100 %

85 %

10 %

5 %*

100 %

85 %

10 %

5 %*

100 %

85 %

10 %

5 %*

100 %

* zdroje VÚC, obce

Žiadateľ je povinný splniť nasledovné podmienky poskytnutia pomoci:
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- zabezpečí spolufinancovanie jedným zo spôsobov uvedených v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný
príspevok,
- dokladuje splnenie podmienky vyplývajúcej z § 7 ods. 8 a § 8 ods. 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja (platí pre subjekty územnej samosprávy),
- predloží záväzné stanovisko Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
o schválení podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu.
Žiadosti o NFP je možné predkladať v stanovenom období od vyhlásenia výzvy do termínu ukončenia
predkladania žiadostí o NFP.
Termín vyhlásenia výzvy
Termín ukončenia predkladania žiadostí o NFP

30. máj 2011
14. október 2011, do 15.00 hod.
(platí v prípade osobného doručenia žiadosti o NFP)

Pri doručení žiadosti o NFP poštou/kuriérom je rozhodujúci dátum podania na takúto prepravu.
Žiadosti o NFP doručené po termíne ukončenia predkladania žiadostí nebudú zaradené do hodnotiaceho
procesu.
10. Kritéria pre výber projektov
Proces schvaľovania žiadostí o NFP pozostáva z týchto základných fáz:
• kontrola formálnej správnosti žiadostí o NFP (splnenie kritérií oprávnenosti, úplnosti a predbežná
finančná kontrola),
• odborné hodnotenie žiadostí o NFP na základe hodnotiacich kritérií,
• výber žiadostí o NFP na základe výberových kritérií.
V prípade nesplnenia kritérií oprávnenosti definovaných v predchádzajúcich bodoch RO rozhodne
o neschválení predloženej žiadosti o NFP.
V prípade neúplnosti žiadosti o NFP si RO vyžiada doplnenie výlučne formálnych náležitostí, t. j. môžu
byť dopĺňané iba chýbajúce prílohy žiadosti o NFP a chýbajúce kópie žiadosti .
V prípade nedoplnenia chýbajúcich príloh v lehote stanovenej RO bude žiadosť zamietnutá.
Kritériá formálnej správnosti (kritériá oprávnenosti a úplnosti), ďalšie postupy RO pri nesplnení týchto kritérií
(možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP) sú detailne popísané v Príručke pre žiadateľa, ktorá je
prílohou tejto výzvy.
Na základe výsledkov predbežnej finančnej kontroly môže dôjsť k návrhu na zníženie požadovanej výšky NFP
na základe identifikovania neoprávnených výdavkov14 alebo matematických chýb, resp. chybného výpočtu
požadovanej výšky NFP15.
V rámci odborného hodnotenia sa posudzuje súlad žiadosti s hodnotiacimi kritériami.16
Výber projektov sa uskutočňuje na základe výberových kritérií. Hodnotiace a výberové kritéria sú zverejnené ako
príloha tejto výzvy.
Oprávnenosť výdavkov je posudzovaná v súlade s Príručkou pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu projektov
financovaných z OP Zdravotníctvo.
15 Napr. zníženie výšky NFP, ak matematickou chybou došlo k jeho navýšeniu, zníženie výšky NFP v dôsledku chybného
výpočtu na základe schválenej metodiky výpočtu a pod.
16 Pre naplnenie podmienky odborného hodnotenia musí žiadosť o NFP dosiahnuť minimálne 60 % celkového maximálneho
počtu bodov pri dodržaní podmienky dosiahnutia minimálne 50 % celkového počtu bodov za príslušnú skupinu hodnotiacich
kritérií.
14

14

C. Zoznam príloh výzvy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

Operačný program Zdravotníctvo
Programový manuál Operačného programu Zdravotníctvo
Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok
Osnova Komplexného reštrukturalizačného programu (KRP)
Príručka pre oprávnenosť výdavkov a tvorbu rozpočtu pre projekty financované z Operačného programu
Zdravotníctvo
Opis projektu vrátane rozpočtu projektu – príloha Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Projektové ukazovatele pre dopytovo - orientované projekty
Vzor zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vrátane príloh
Hodnotiace a výberové kritériá pre OPZ
Kontrolný zoznam pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Štatút a Rokovací poriadok výberovej komisie MZ SR na schvaľovanie žiadostí o NFP
Manuál pre informovanie a publicitu
Dizajn manuál loga
Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013
Systém finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013
Stratégia financovania ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013
Systémy koordinácie implementácie horizontálnych priorít – Informačná spoločnosť, Trvalo-udržateľný
rozvoj, Rovnosť príležitostí, Marginalizované rómske komunity
Metodický pokyn k vypracovaniu finančnej analýzy projektu v rámci Operačného programu Zdravotníctvo
Rozhodnutie Komisie č. 2005/842/ES o uplatňovaní článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme
náhrady za služby vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb
všeobecného hospodárskeho záujmu
Metodika Ministerstva zdravotníctva SR pre stanovenie výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ
a štátneho rozpočtu SR v nadväznosti na Rozhodnutie Komisie č. 2005/842/ES o uplatňovaní článku 86 ods.
2 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme udeľovanej niektorým
podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu
Atlas rómskych komunít na Slovensku
Zoznam príloh k Žiadosti o NFP
Príručka uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných EÚ – programové obdobie 2007
– 2013
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