
Dňa 29.10.2021 nadobudla účinnosť Príručka pre prijímateľa pre dopytovo orientované projekty OP II, 

verzia 6.2 vrátane príloh (ďalej aj „príručka“), ktorej aktualizácia vyplynula predovšetkým z podnetov 

Prijímateľov a implementačnej praxe Poskytovateľa v nadväznosti na potrebu doplnenia a aktualizácie 

vybraných kapitol príručky tak, aby bol zabezpečený plynulý priebeh implementácie projektov.  

Aktualizovaná verzia príručky obsahuje predovšetkým nasledovné zmeny: 

 Zjednotenie kapitoly „Zmeny projektu“ do jednej kapitoly 3.7 a z toho vyplývajúce úpravy 
ohľadom presunu textu, vrátane zadefinovania novej podkapitoly 3.7.1.2 Požadovaná 
dokumentácia k najčastejšie predkladaným typom zmien; 

 Aktualizáciu kapitoly 3.8 Osobitné zmluvné podmienky... o nové skutočnosti vyplývajúce 
z vyhlásenia ďalších výziev č. OPII-MH/DP/2021/11.3-32, č. OPII-MH/DP/2021/12.1-33 a č. 
OPII-MH/DP/2021/9.5-34; 

 Zadefinovanie novej podkapitoly 3.10.1.1 Sankčný mechanizmus vo vzťahu k udržaniu 
merateľných ukazovateľov projektu; 

 Doplnenie spôsobu vykazovania hodnôt merateľných ukazovateľov v NMS v časti „kumulatív“ 
a „ročný“ v rámci kapitoly 3.6.3 Monitorovanie počas udržateľnosti projektu; 

 Doplnenie spôsobu vytvárania Záznamov jedinečnosti vo vzťahu k evidovaniu údajov 
k merateľným ukazovateľom a iným údajom v projekte v rámci monitorovacích správ v úvode 
kapitoly 3.6 Monitorovanie projektov ako aj doplnenie odkazu na definíciu času plnenia 
v prípade merateľných ukazovateľov a iných údajov; 

 Zadefinovanie spôsobu predkladania žiadosti o kontrolu a dokumentácie k VO/O a určenie 
momentu začiatku výkonu finančnej  kontroly VO/O; 

 Úpravy v kapitole 3.4 Žiadosť o platbu, a to doplnenie upozornenia na overovanie „dlžníckych 
PPP“ v rámci výkonu AFK ŽoP s príznakom záverečná, vysvetľujúce úpravy a doplnenia v časti 
osobné výdavky, vrátane súvisiacej úpravy prílohy č. 1, zadefinovanie špecifických výdavkov 
a zadefinovanie možnosti zahrnutia do ŽoP „zúčtovanie zálohovej platby“ už aj uhradené 
výdavky; 

 Úpravu časti Systém predkladania sumarizačných hárkov v rámci ŽoP v kapitole 3.4.3 
Dokumentácia k žiadosti o platbu, tak, aby systém predkladania sumarizačných hárkov bol 
využívaný od v poradí druhej a každej ďalšej ŽoP bez výnimiek; 

 Aktualizáciu kapitoly 3.5 Nezrovnalosti a vrátenie finančných prostriedkov; 

 Vypustenie nutnosti vyhotovovať dodatok k zmluve o poskytnutí NFP v prípade, ak boli počas 
RHAP akceptované iba formálne zmeny; 

 Odstránenie poznámok pod čiarou odvolávajúcich sa na mimoriadnu situáciu v súvislosti 
s pandémiou COVID-19, tam kde to už nebolo relevantné; 

 Odstránenie chýb v písaní a nepresností z predchádzajúcej verzie 6.1, vrátane úpravy prelinkov 
na správne kapitoly; 

 Ostatné spresňujúce, vysvetľujúce a formálne úpravy textu príručky. 
 


