Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod
riadiacim orgánom
pre operačný program Vzdelávanie

vyhlasuje
POZASTAVENIE VÝZVY
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
„Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl“ s kódom výzvy
OPV-2012/1.2/04-SORO

Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja
vedomostnej spoločnosti

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako
Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie
pozastavuje na základe § 13 ods. 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o pomoci a podpore“) výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok (ďalej len „NFP“) „Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl“ s kódom výzvy OPV2012/1.2/04-SORO v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v § 13
ods. 3 písm. d) zákona o pomoci a podpore vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov realizácie
projektu na dobu 17 kalendárnych dní. Podľa § 13 ods. 8 zákona o pomoci a podpore sa
doba pozastavenia výzvy nepočíta do lehoty na predkladanie žiadostí o NFP. Žiadosti o NFP
podané do termínu pozastavenia výzvy sú žiadatelia oprávnení doplniť alebo zmeniť
najneskôr do dátumu uzavretia výzvy.
Zmenou podmienok poskytnutia pomoci v rámci vyššie uvedenej výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok nie sú dotknuté podmienky poskytnutia pomoci v
zmysle § 13 ods. 3 písm. a) až c) a písm. e) až j) zákona o pomoci a podpore.
Špecifickým dôvodom pre pozastavenie výzvy je zosúladenie Prílohy č. 4 k Výzve na
predkladanie Žiadostí o NFP OPV-2012/1.2/04-SORO – Zoznam oprávnených a
neoprávnených výdavkov s oprávnenými aktivitami výzvy a Príručkou pre žiadateľa
o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu, operačný program
Vzdelávanie, verzia 12.0 platnou pre výzvu (limit pre občerstvenie) spolu s odstránením
iných nepresností vo výzve.
Na základe pozastavenia výzvy a zmeny podmienok poskytnutia pomoci uvedených v § 13
ods. 3 písm. d) zákona o pomoci a podpore sa text výzvy a príloh k výzve OPV-2012/1.2/04SORO aktualizujú nasledovne:
1. Úplné znenie výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP s kódom OPV-2012/1.2/04SORO, titulná strana:
Pôvodný text
„Dátum uzávierky výzvy: 28.09.2012“
sa nahrádza textom
„Dátum uzávierky výzvy: 15.10.2012“
7. strana
Pôvodný text
Následne po elektronickom odoslaní žiadosti o NFP zabezpečí žiadateľ jej fyzické doručenie
do podateľne Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne
fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“) v termíne do 28.09.2012 podľa podmienok stanovených v tejto
výzve.

Preberanie fyzicky doručených žiadostí o NFP vykonáva podateľňa ASFEU v termíne od
27. 07. 2012 do 28.09.2012 do 16.00 hod. na adrese:
sa nahrádza textom
Následne po elektronickom odoslaní žiadosti o NFP zabezpečí žiadateľ jej fyzické doručenie
do podateľne Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne
fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“) v termíne do 15.10.2012 podľa podmienok stanovených v tejto
výzve.
Preberanie fyzicky doručených žiadostí o NFP vykonáva podateľňa ASFEU v termíne od
27. 07. 2012 do 15.10.2012 do 16.00 hod. na adrese:
9. strana
Pôvodný text
Zoznam povinných príloh k Žiadosti o NFP je uvedený v prílohe č. 2 tejto výzvy.
 ASFEU rozhodne o neschválení žiadostí o NFP vo fáze kontroly formálnej správnosti
a vyradí ich tak z ďalšieho procesu schvaľovania v prípade, že nesplnili niektoré
z kritérií oprávnenosti (1. časť Kontrolného zoznamu pre kontrolu formálnej správnosti
žiadosti o NFP, otázky 1.1 až 1.11 – príloha č. 14 tejto výzvy) alebo nesplnili niektoré
z kritérií úplnosti ani po možnosti doplnenia ich chýbajúcich náležitostí (2. časť
Kontrolného zoznamu pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP, otázky 2.1 až
2.12 – príloha č. 14 tejto výzvy).
sa nahrádza textom
Zoznam povinných príloh k Žiadosti o NFP je uvedený v prílohe č. 2 tejto výzvy.
 ASFEU rozhodne o neschválení žiadostí o NFP vo fáze kontroly formálnej správnosti
a vyradí ich tak z ďalšieho procesu schvaľovania v prípade, že nesplnili niektoré
z kritérií oprávnenosti (1. časť Kontrolného zoznamu pre kontrolu formálnej správnosti
žiadosti o NFP, otázky 1.1 až 1.11 – príloha č. 11 tejto výzvy) alebo nesplnili niektoré
z kritérií úplnosti ani po možnosti doplnenia ich chýbajúcich náležitostí (2. časť
Kontrolného zoznamu pre kontrolu formálnej správnosti žiadosti o NFP, otázky 2.1 až
2.12 – príloha č. 11 tejto výzvy).

14. PRÍLOHY K VÝZVE
13. strana
Pôvodný text
18. Schéma na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť v znení
dodatku č. 3 (schéma pomoci de minimis).
sa vypúšťa.

Povinná príloha žiadosti o NFP (vzorový formulár 2A)
Rozpočet projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania oprávnených
výdavkov projektu“
Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu,
tabuľka Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu, riadok 3a.

Pôvodný text
3a.
Zariadenie/vybavenie a
didaktické prostriedky (priame
výdavky)

30,00% z priamych
výdavkov

sa nahrádza
3a.
Zariadenie/vybavenie a
didaktické prostriedky (priame
výdavky)

40,00% z priamych
výdavkov

Príloha č. 4 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP OPV-2012/1.2/04-SORO – Zoznam
oprávnených a neoprávnených výdavkov, časť Oprávnené výdavky, 2. strana:
Pôvodný text
 občerstvenie1 do výšky 1 000 EUR na projekt za podmienky, že nesmie byť poskytnuté
súčasne v ten istý deň s výdavkom na stravné (napr. pre odborný personál,
frekventantov) a zároveň nesmie presiahnuť výšku stravného pri tuzemských pracovných
cestách v časovom pásme od 5 do 12 hodín na osobu/deň podľa opatrenia Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného;
sa nahrádza textom
 občerstvenie do výšky 1 500 EUR na projekt za podmienky, že nesmie byť poskytnuté
súčasne v ten istý deň s výdavkom na stravné (napr. pre odborný personál,
frekventantov) a zároveň nesmie presiahnuť výšku stravného pri tuzemských pracovných
cestách v časovom pásme od 5 do 12 hodín na osobu/deň podľa opatrenia Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného;
časť Oprávnené výdavky, 3. strana:
Pôvodný text
 výdavky súvisiace s akreditáciou programu, certifikáciou (napr. získanie akreditácie
MŠVVaŠ SR, nezávislou certifikačnou autoritou);
sa vypúšťa.
časť Neoprávnené výdavky, 4. strana:
sa dopĺňa text
 výdavky súvisiace s akreditáciou programu, certifikáciou (napr. získanie akreditácie
MŠVVaŠ SR, nezávislou certifikačnou autoritou).

Ďalšie časti textu výzvy OPV-2012/1.2/04-SORO a ich príloh zostávajú nezmenené.

1

Za občerstvenie sa považuje - káva, čaj, cukor, nealkoholické nápoje, sladké a slané pečivo a obložené
chlebíčky. Ostatné výdavky spojené s občerstvením ako aj výdavky na občerstvenie, ktoré nespĺňajú podmienky
uvedené vyššie, sa považujú za neoprávnené.

V Bratislave dňa:

.........................................................................
doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prílohy:
1. Úplné znenie výzvy na predkladanie ŽoNFP OPV-2012/1.2/04-SORO
2. Príloha č. 4 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP OPV-2012/1.2/04-SORO – Zoznam
oprávnených a neoprávnených výdavkov
3. Rozpočet projektu vrátane tabuľky „Predpokladané zdroje financovania
oprávnených výdavkov projektu“(vzorový formulár 2A)

