OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Názov výzvy:

Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Prioritná os

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita:

4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti,
vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení,
ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Špecifický cieľ:

4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou
pre všetky typy území

Schéma štátnej
pomoci:

Neuplatňuje sa

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

06.04.2018

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

30.06.2018

30.09.2018

uzavretie hodnotiaceho
kola 3. – n.
v intervale 3 mesiacov od termínu
uzavretia predchádzajúceho
hodnotiaceho kola

Možnosť priebežného predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) nie je obmedzená stanovenými konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich
kôl.

Trvanie projektu

Do 18 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP

Výška NFP na 1 projekt

Min. 10 000 EUR
Max. 300 000 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 7 000 000 EUR. K výške zdrojov EÚ
je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych
štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je zároveň rozdelená v závislosti od miesta
realizácie projektov nasledovne:
Kategória oprávnených žiadateľov podľa miesta realizácie projektov

Indikatívna výška finančných
prostriedkov vyčlenených na výzvu
v rozdelení podľa miesta realizácie
projektov

Subjekty územnej samosprávy a neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby v najmenej rozvinutých okresoch1

1

Za
posledný
dostupný
štvrťrok
predchádzajúci
uzávierke
príslušného
kola
http://www.upsvar.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733

1 500 000 EUR

zverejnený

na

webovom

sídle

Subjekty územnej samosprávy a neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby na ostatnom území

5 500 000 EUR

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na
výzvu

7 000 000 EUR

Za projekty realizované v najmenej rozvinutých okresoch budú považované také projekty, ktorých miesto realizácie
bude spadať do okresov zapísaných v zozname5 vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č.
336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Financovanie projektu
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude v rámci tejto výzvy realizované v súlade s pravidlami
stanovenými v platnej Stratégii financovania EŠIF, a to nasledovne:

Žiadateľ
Subjekty územnej samosprávy
(na účely tejto výzvy sa medzi
subjekty územnej samosprávy s
uvedenou
intenzitou
pomoci
zaraďujú obce a vyššie územné
celky a nimi zriadené rozpočtové
organizácie
a
príspevkové
organizácie),

Miera príspevku zo zdrojov OP KŽP z
celkových oprávnených výdavkov v % (NFP)
EFRR

ŠR

85

10

Miera spolufinancovania
zo zdrojov prijímateľa v %

5

Neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné
služby

Oprávnenosť žiadateľa
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
•
•

subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a
príspevkové organizácie;
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby2

Žiadateľ, ktorým je obec/vyšší územný celok, musí mať schválený program rozvoja obce/spoločný program rozvoja
obcí/program rozvoja vyššieho územného celku a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením
§ 7 ods. 6 a § 8 ods. 6/§ 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja.

Oprávnenosť aktivít realizácie
V rámci Špecifického cieľa 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou
stratégiou pre všetky typy území, je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity:
A. Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti
vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky
V rámci uvedeného typu aktivity bude podpora zameraná na podaktivitu:

2

subjekt vedený v ústrednom registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR v
zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov

A1 Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie;
Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú splnené
všetky nasledujúce podmienky:
• jej súčasťou je posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie;
• dôraz je kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na
ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich
látok do ovzdušia;
• regionálna alebo lokálna nízkozkouhlíková stratégia na obdobie minimálne 5 rokov bude spracovaná s využitím
metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja,
• ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom, musí byť neoddeliteľnou súčasťou
nízkouhlíkovej stratégie aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením
klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa
distribúcie a výroby tepla.
• súčasťou projektu na vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí musí byť
aj jej schválenie relevantnými orgánmi.
V rámci jednej ŽoNFP je možné vypracovať aj viac nízkouhlíkových stratégií, pri dodržaní podmienky vypracovania 1
stratégie pre 1 typ územia (napr. región, obec, atď. a pre 1 typ miesta realizácie projektu, t.j. buď najmenej
rozvinuté okresy alebo ostatné územia.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP KŽP, to znamená, že sú v súlade s
podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo
orientované projekty OP KŽP a sú v súlade s podmienkami upravenými v dokumente Osobitné podmienky
oprávnenosti výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 4 výzvy.

Oprávnenosť miesta realizácie
Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II
Bratislavský kraj.
Pre túto výzvu sú preto oprávneným územím nasledujúce regióny NUTS II:
Západné Slovensko (Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj),
Stredné Slovensko (Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj), Východné Slovensko (Košický
samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj).
Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ predkladá:
• formulár ŽoNFP a všetky prílohy ŽoNFP v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+
(https://www.itms2014.sk/) a zároveň,
• formulár ŽoNFP bez príloh v elektronickej forme, vygenerovaný prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vo
formáte pdf. a podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom
s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa, do elektronickej schránky SIEA
alebo v listinnej forme.
Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
Kritériá pre výber projektov pozostávajú z hodnotiacich kritérií a z výberových kritérií. ŽoNFP musí spĺňať hodnotiace
kritériá a v prípade, že výška žiadaného NFP v žiadostiach o NFP hodnotených v príslušnom hodnotiacom kole
presahuje zostatok disponibilnej alokácie výzvy, musí ŽoNFP spĺňať aj výberové kritériá.
V rámci hodnotiacich kritérií budú zohľadnené nasledujúce usmerňujúce zásady výberu projektov:
•

projekty budú vyberané s ohľadom na ich nákladovú efektívnosť (Value for Money principle) tak, aby bol
zabezpečený výber projektov, ktorých prínos k cieľom operačného programu je vo vzťahu k vynaloženým
finančným prostriedkom najväčší (príspevok v EUR/nízkouhlíková stratégia).

•

•
•
•

zvýhodňované budú projekty zamerané na spoluprácu medzi viacerými subjektmi verejného alebo súkromného
sektora pri riešení možností vytvorenia udržateľného energetického hospodárenia v „spádovej“ oblasti (napr.
využívanie odpadov a biomasy z obecných družstiev, súkromných farmárov, lesného odpadu a ich spracovanie a
využitie v oblasti zásobovania energiou);
zvýhodnené budú projekty, ktoré sú súčasťou stratégie udržateľného rozvoja miest, alebo regionálnej
integrovanej územnej stratégie alebo nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské
oblasti;
podporené budú projekty, ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM 1025 a programami na zlepšenie
kvality ovzdušia;
zvýhodnené budú projekty, ktoré v rámci nízkouhlíkovej stratégie rozpracujú aj možnosti využitia komponentov
inteligentných miest (Smart City)3 (s dôrazom na komponenty energia a životné prostredie, mobilita a budovy)
v danom regióne/meste/obci.

Pri nastavení výberových kritérií boli zohľadnené nasledovné usmerňujúce zásady výberu projektov, ktoré sú
definované v OP KŽP:
•

projekty budú vyberané s ohľadom na ich nákladovú efektívnosť (Value for Money principle) tak, aby bol
zabezpečený výber projektov, ktorých prínos k cieľom operačného programu je vo vzťahu k vynaloženým
finančným prostriedkom najväčší (príspevok v EUR/ nízkouhlíková stratégia)

V prípade dostatočnej alokácie v rámci príslušného hodnotiaceho kola sa pri schvaľovaní žiadosti o NFP výberové
kritériá neuplatňujú.
Projekt, ktorý je predmetom žiadosti o NFP, musí byť v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov
strategického dokumentu na životné prostredie v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov.
Závery, uvedené v záverečnom stanovisku z posúdenia strategického dokumentu na životné prostredie, musia byť
zohľadnené v nízkouhlíkovej stratégii.
Verejné obstarávanie
Žiadateľ je povinný mať ku dňu predloženia žiadosti o NFP začaté všetky verejné obstarávania na hlavnú aktivitu
projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky (dodanie tovaru, poskytnutie služieb) a ktoré sú predmetom
oprávnených výdavkov projektu.
Na rozdiel od uvedeného žiadateľ nie je povinný mať ku dňu predloženia žiadosti o NFP začaté verejné obstarávanie:
• ktoré bude realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska (t. j. podlimitné zákazky na dodanie tovaru
alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu),
• na zákazky, ktoré bude realizovať postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• na zákazky, ktoré podliehajú výnimke v zmysle § 1 ods. 2 až 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade, ak žiadateľ nie je povinný začať verejné obstarávanie ku dňu predloženia ŽoNFP, uvedie túto
informáciu vo Formulári ŽoNFP.
Pri realizácii VO má žiadateľ možnosť aplikovať princípy tzv. zeleného VO.

3

Európska komisia definuje Smart City ako mesto, ktoré využíva tradičné siete a služby efektívnejšie vďaka nasadeniu digitálnych a
telekomunikačných technológií, čo má pozitívny dopad nielen na obyvateľov, ale aj na podnikanie ako také (https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/smart-cities). Podpora inteligentných miest je v súlade s Koncepciou mestského rozvoja SR do roku 2030.

