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ROZHODNUTIE KOMISIE 

z 15. 12. 2015 

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie C(2007) 5940, ktorým sa schvaľuje operačný 
program „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ pomoci Spoločenstva  

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Konvergencia v regiónoch 
Slovenska s výnimkou Bratislavského regiónu 

CCI 2007SK161PO006 

(IBA SLOVENSKÉ ZNENIE JE AUTENTICKÉ) 

EURÓPSKA KOMISIA, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej Únie, 

so zreteľom na 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. 1260/19991, a najmä na jeho 
článok 33 ods. 2,  

keďže: 

(1) Dňa 5. novembra 2015 Slovensko zaslalo prostredníctvom počítačového systému na 
výmenu údajov s Komisiou žiadosť o revíziu operačného programu 
„Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ pomoci Spoločenstva z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci cieľa Konvergencia v regiónoch Slovenska s 
výnimkou Bratislavského regiónu, prijatého rozhodnutím Komisie C(2007) 5940 z 
28. novembra 2007, naposledy zmeneného a doplneného rozhodnutím C(2014) 8166. 

(2) Navrhovaná revízia operačného programu je odôvodnená ťažkosťami s realizáciou. 

(3) Podľa článku 65 písm. g) nariadenia (ES) č.1083/2006 monitorovací výbor na svojom 
zasadnutí dňa 28. októbra 2015 zvážil a schválil návrh na zmenu a doplnenie obsahu 
rozhodnutia C(2007) 5940, najmä s ohľadom na znenie operačného programu a jeho 
plán financovania. 

(4) V súlade s druhým pododsekom článku 56 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006 je 
vhodné stanoviť dátum, od ktorého sú výdavky vzťahujúce sa na novú kategóriu 
výdavkov kód 78 „Infraštruktúra bývania“ uvedenú v tabuľke 1 časti A prílohy II k 
nariadeniu Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú 
vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25. 
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(ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja2, a stanovenú v tabuľke 
8.3.1  kapitoly 8 „Finančný plán“ revidovaného operačného programu, oprávnené. 

(5) Rozhodnutie C(2007) 5940 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť 
a doplniť, 

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE: 

Článok 1 

Rozhodnutie C(2007) 5940 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 3 sa odsek 3 nahrádza týmto: 

„3. V rámci operačného programu uvedeného v článku 1 sa maximálna výška na 
pomoc a maximálny podiel spolufinancovania pre každú prioritnú os stanovuje, ako 
sa uvádza v druhom, treťom, štvrtom a piatom pododseku tohto odseku. 

Maximálny podiel spolufinancovania pre prioritnú os "Inovácie a rast 
konkurencieschopnosti" sa stanovuje na 85 % a maximálna výška na pomoc z 
Európskeho fondu pre regionálny rozvoj pre uvedenú prioritnú os vypočítaná vo 
vzťahu k celkovému objemu oprávnených verejných výdavkov sa stanovuje vo výške 
521 817 374 EUR. 

Maximálny podiel spolufinancovania pre prioritnú os "Energetika" sa stanovuje na 
85 % a maximálna výška na pomoc z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj pre 
uvedenú prioritnú os vypočítaná vo vzťahu k celkovému objemu oprávnených 
verejných výdavkov sa stanovuje vo výške 241 946 401 EUR. 

Maximálny podiel spolufinancovania pre prioritnú os "Cestovný ruch" sa stanovuje 
na 85 % a maximálna výška na pomoc z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj pre 
uvedenú prioritnú os vypočítaná vo vzťahu k celkovému objemu oprávnených 
verejných výdavkov sa stanovuje vo výške 174 180 000 EUR. 

Maximálny podiel spolufinancovania pre prioritnú os "Technická pomoc" sa 
stanovuje na 85 % a maximálna výška na pomoc z Európskeho fondu pre regionálny 
rozvoj pre uvedenú prioritnú os vypočítaná vo vzťahu k celkovému objemu 
oprávnených verejných výdavkov sa stanovuje vo výške 30 306 225 EUR.“; 

2. Príloha I sa nahrádza znením prílohy I k tomuto rozhodnutiu; 

3. Príloha II nahrádza znením prílohy II k tomuto rozhodnutiu. 

 Článok 2 

Výdavky vzťahujúce sa na novú kategóriu výdavkov kód 78 „Infraštruktúra bývania“ 
stanovenú v tabuľke 8.3.1 kapitoly 8 „Finančný plán“ revidovaného operačného programu, 

                                                 
2 Ú. v. EÚ L 371, 27.12.2006, s. 1. 
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pridané v dôsledku zmien a doplnení uvedených v článku 1 tohto rozhodnutia, sú 
oprávnenými výdavkami od 5. novembra 2015. 

Článok 3 

Toto rozhodnutie je určené Slovenskej republike. 

V Bruseli 15. 12. 2015 

 Za Komisiu 
 Corina CREŢU 
 členka Komisie 
 

 


	Článok 1
	Za Komisiu

