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PREDMET AKTUALIZÁCIE 

Predmetom aktualizácie č.2 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a vo formulári žiadosti 
o poskytnutie príspevku (ďalej aj „ŽoPr“) a to prostredníctvom osobitného označenia 
vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č.1. 

 

DOKUMENTY DOTKNUTÉ ZMENOU 

Aktualizáciou sú dotknuté nasledovné dokumenty výzvy: 

- Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - aktualizáciou výzvy sa 
neupravujú len formálne nedostatky a zrejmé nesprávnosti, ale menia sa aj niektoré 
podmienky celkovo aj z obsahovej stránky v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9 a 
verzia 2.0 

- Príloha č. 1 výzvy – Formulár ŽoPr - aktualizáciou výzvy sa neupravujú len formálne 
nedostatky a zrejmé nesprávnosti v častiach 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10, ale sa menia aj 
niektoré podmienky celkovo aj z obsahovej stránky v zmysle aktualizácie IM CLLD 
verzia 2.0 

- Príloha č. 2 výzvy - Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených 
výdavkov - aktualizáciou výzvy sa neupravujú len formálne nedostatky v časti Popis 
oprávnenej aktivity, ale sa menia aj niektoré podmienky celkovo aj z obsahovej stránky 
v zmysle aktualizácie IM CLLD verzia 1.9 

- Príloha č. 3 výzvy - Zoznam merateľných ukazovateľov - aktualizáciou výzvy sa 
neupravujú len formálne nedostatky v stĺpci Čas plnenia a príslušné poznámky pod 
čiarou v zmysle aktualizácie, ale sa menia aj niektoré podmienky celkovo aj 
z obsahovej stránky  IM CLLD verzia 1.9 

- Príloha č. 4 výzvy – Kritériá pre výber projektov - aktualizáciou výzvy sa neupravujú 
len formálne nedostatky kritérií – predmet hodnotenia a spôsob aplikácie hodnotiaceho 
kritéria v zmysle aktualizácie, ale sa menia aj niektoré podmienky celkovo aj 
z obsahovej stránky  IM CLLD verzia 1.9 

 

ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr  

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia 
účinnosti aktualizácie. 


