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1 Cieľ usmernenia
Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o
Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa
zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 stanovuje konečný termín oprávnenosti výdavkov na 31.12.2015.
Riadiaci orgán (ďalej „RO OPIS“), resp. Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS
(ďalej „SORO OPIS“) riadia OPIS spôsobom, ktorý zabezpečí, že realizácia aktivít projektov je ukončená
do vyššie uvedeného termínu a sú splnené ciele jednotlivých projektov a OPIS. V nadväznosti na uvedené
je SORO OPIS povinný monitorovať realizáciu projektov, identifikovať riziká, spojené s ich
implementáciou a plnením stanovených cieľov OPIS a realizáciou jednotlivých projektov a umožniť prijatie
krokov na dostatočnú a efektívnu nápravu.
Prijímateľ podľa zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej „zmluva o NFP“) je povinný realizovať projekt riadne
a včas. Časový rámec realizácie aktivít projektu je súčasťou prílohy č. 2 zmluvy o NFP „Predmet podpory
NFP“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o NFP. Prijímateľ podpisom zmluvy o NFP vyhlásil, že sa
s obsahom príloh Zmluvy oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.
Vzhľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013, bolo SORO OPIS identifikované
neplnenie harmonogramu realizácie aktivít projektov v rámci výzvy OPIS „Elektronizácia služieb miest –
eMestá“, kód: OPIS-2013/1.2/05, ktoré má negatívny dopad na splnenie cieľov projektov OPIS a na
efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov v rámci OPIS.
S ohľadom na vyššie uvedené cieľom Usmernenia č. 13/2014 SORO OPIS je poskytnutie možnosti
prijímateľom v rámci výzvy OPIS-2013/1.2/05 na dostatočnú a efektívnu nápravu identifikovaného stavu
a stanovenie konečného termínu začiatku realizácie hlavných aktivít projektu.
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Postup pri odstránení nedostatkov súvisiacich s časovou realizáciou hlavných
aktivít projektov

a)

SORO OPIS upovedomí každého prijímateľa o nedostatkoch týkajúcich sa časovej realizácie
hlavných aktivít projektu v zmysle prílohy č. 2 Zmluvy o NFP a poskytne mu čas na odstránenie
identifikovaných nedostatkov v lehote do 15.10.2014.

b)

Prijímateľ je povinný začať realizáciu hlavných aktivít projektu najneskôr do 15.10.2014, čo
preukáže predložením uzatvoretej zmluvy s dodávateľom na realizáciu hlavných aktivít projektu
vrátane predloženia ostatnej dokumentácie podľa Usmernenia SORO OPIS č. 6/2013 k predkladaniu
dokumentácie z verejného obstarávania na RO v platnom znení na RO.

c)

Vzhľadom na charakter projektov OPIS a nadväznosť jednotlivých aktivít má prijímateľ povinnosť
predložiť RO OPIS a v kópii SORO OPIS podpísanú zmluvu s dodávateľom na realizáciu hlavných
aktivít projektu, minimálne na aktivitu „Analýza a dizajn IS“.

d)

Rozsah a spôsob predkladanej dokumentácie k administratívnej kontrole verejného obstarávania na
RO OPIS je definovaný v Usmernení SORO OPIS č. 6/2013 k predkladaniu dokumentácie z
verejného obstarávania na RO v platnom znení.

e)

Spolu s predložením vyššie uvedenej zmluvy s dodávateľom a dokumentácie podľa Usmernenia
6/2013 v platnom znení, predkladá prijímateľ SORO OPIS žiadosť o zmenu zmluvy o NFP, ktorej
prílohou je aj „krízový plán realizácie projektu“, v rozsahu maximálne 15 normostrán, ktorý
obsahuje minimálne nasledovné ustanovenia:
1) Popis spôsobu eliminovania časovej straty v rámci harmonogramu projektu;
2) Popis spôsobu eliminovania rizika ďalších predĺžovaní harmonogramu projektu;
3) Tabuľková časť v členení Prijaté opatrenie, Stručný popis opatrenia, Zodpovedná osoba,
Spôsob monitorovania a vykazovania.

f)

Začiatok realizácie hlavných aktivít (15.10.2014) sa neuplatňuje na projekty, v ktorých prijímateľ
predložil RO OPIS dokumentáciu z verejného obstarávania v štádiu pred podpisom zmluvy
s úspešným uchádzačom najneskôr 21 dní 1pred 15.10.2014 a do 15.10.2014 nebol oboznámený
so závermi z administratívnej kontroly verejného obstarávania. V tomto prípade sa má za to, že
prijímateľ splnil povinnosť podľa bodu 2b) tohto usmernenia. V prípade, že následne bude
prijímateľovi doručené zamietavé stanovisko v rámci administratívnej kontroly VO, bude
s prijímateľom ukončená zmluva o NFP v zmysle bodu 2g) tohto usmernenia.

g)

Ak prijímateľ ani napriek poskytnutiu času na odstránenie nedostatkov týkajúcich sa omeškania pri
realizácii hlavných aktivít projektu nezabezpečí do 15.10.2014 začiatok realizácie hlavných aktivít
projektu podľa bodu 2b) tohto usmernenia, v súlade so zmluvou o NFP, Príloha č. 1 Všeobecné
zmluvné podmienky čl. 9, bod 2 odstúpi SORO od zmluvy o NFP, a to bezodkladne.
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lehota stanovená v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013
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