OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Názov výzvy:

Dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov starostlivosti
(aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC131-2018-49

Prioritná os

1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry

Investičná priorita:

1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj
prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci
sústavy Natura 2000

Schéma pomoci de
minimis / Schéma
štátnej pomoci:

Neuplatňuje sa

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

31.12.2018

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

31.03.2019

30.06.2019

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.

Výška NFP na 1 projekt

Minimálna výška NFP na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška NFP na projekt je 12 mil. EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 30 000 000 EUR, ku ktorým je
vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych
štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Financovanie projektu

Žiadateľ

Štátna rozpočtová a štátna príspevková
organizácia
zriadená
Ministerstvom
životného prostredia Slovenskej republiky s
pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody
Partner

Miera príspevku
(intenzita) z OP KŽP v % v
rozdelení podľa zdrojov
Kohézny
Štátny
fond
rozpočet
85

15

Výška spolufinancovania
zo zdrojov prijímateľa / partnera v %

0

Vlastníci alebo užívatelia pozemkov v
chránenom území - organizácie štátnej
správy
Vlastníci alebo užívatelia pozemkov v
chránenom území - ostatné subjekty
verejnej správy8 , subjekty územnej
samosprávy a mimovládne / neziskové
organizácie
Vlastníci alebo užívatelia pozemkov v
chránenom území – fyzické alebo právnické
osoby oprávnené na podnikanie

85

15

0

85

10

5

85

5

10

Oprávnenosť žiadateľa
V rámci tejto výzvy je oprávneným žiadateľom štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) s pôsobnosťou v oblasti ochrany
prírody.
Ak je osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne
splnomocnená na výkon predmetných úkonov.
Oprávnenosť aktivít realizácie
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP KŽP:
A. Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie
chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy v rámci
špecifického cieľa 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity,
najmä v rámci sústavy Natura 2000.
Podpora bude zameraná na zabezpečenie starostlivosti o chránené druhy a územia, vrátane sústavy Natura 2000 a
území medzinárodného významu.
Oprávnené v rámci tejto výzvy sú iba projekty, na realizácii ktorých sa aspoň čiastočne podieľajú vlastníci alebo
užívatelia pôdy, ktorí sú účastníkmi hospodárskej súťaže.
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktorých predmetom je realizácia opatrení:
−
−

schválených dokumentov starostlivosti a/alebo
ďalšej dokumentácie

s cieľom dosiahnuť alebo udržať priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu a predchádzať a zabrániť
významne negatívnym ľudským zásahom do sústavy Natura 2000.
Za oprávnené nie sú považované aktivity realizované na vodných útvaroch, definovaných vo Vodnom pláne Slovenska
(aktivity na zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity).
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré sú v súlade s Prioritným akčným rámcom
financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014– 2020 (ďalej len „PAF“) a zákonom
o ochrane prírody .

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP KŽP, čo znamená, že sú v súlade s
podmienkami oprávnenosti výdavkov podrobne definovanými v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov pre
dopytovo orientované projekty OP KŽP ako aj podmienkami upravenými v prílohe č. 4 výzvy - Osobitné podmienky
oprávnenosti výdavkov.

Oprávnenosť miesta realizácie
Projekt musí byť realizovaný na oprávnenom území. Oprávneným územím sú chránené územia na celom území
Slovenskej republiky (celý región NUTS I), vo výnimočných prípadoch (ak ochranárske opatrenia prispejú k splneniu
cieľa) aj územia mimo chránených území.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP

Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP a všetky prílohy (s výnimkou tých, ktoré z technických príčin, napr. z dôvodu
obmedzení veľkosti predkladaných príloh, nie je možné predložiť) elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň
predkladá formulár ŽoNFP (po jeho odoslaní spolu s prílohami prostredníctvom ITMS2014+):
1.
2.

prostredníctvom e-schránky12 a prílohy ŽoNFP (ktoré z technických príčin nie je možné predložiť
elektronicky prostredníctvom ITMS2014+) v listinnej podobe na doručovaciu adresu uvedenú nižšie
alebo
v listinnej podobe spolu s prílohami ŽoNFP (ktoré z technických príčin nie je možné predložiť elektronicky
prostredníctvom ITMS2014+) na doručovaciu adresu

Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
Hodnotiace kritériá sú aplikované odbornými hodnotiteľmi v procese odborného hodnotenia ŽoNFP a slúžia na
posúdenie kvalitatívnej úrovne projektu predloženého prostredníctvom ŽoNFP.
Výberové kritériá sú aplikované len v prípadoch, keď z disponibilnej alokácie určenej na výzvu nie je možné podporiť
všetky ŽoNFP, ktoré splnili kritériá odborného hodnotenia v príslušnom hodnotiacom kole. Na základe výberových
kritérií RO vyberá ŽoNFP, ktoré sú najvhodnejšie z pohľadu napĺňania stratégie OP. V prípade dostatočnej alokácie v
rámci príslušného hodnotiaceho kola sa pri schvaľovaní ŽoNFP výberové kritériá neuplatňujú.
Podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov:
Žiadateľ musí preukázať vzťah / právo (vlastnícke alebo iné), na základe ktorého je subjekt realizujúci príslušné
opatrenie (žiadateľ, partner alebo užívateľ) oprávnený užívať všetky veci, na ktorých má byť projekt realizovaný.
Veci (hnuteľné a nehnuteľnosti), ktoré majú byť zhodnotené z NFP, musia byť vo výlučnom vlastníctve30 subjektu
realizujúceho príslušné opatrenie, zároveň na týchto veciach nesmie viaznuť záložné právo31 . Veci nadobudnuté
a/alebo zhodnotené z NFP musia v zmysle zmluvy o NFP zostať v majetku prijímateľa, resp. partnera aj počas obdobia
udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu.
Podmienka mať povolenie na realizáciu aktivít projektu:
Žiadateľ / partner je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným
povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), resp. iným povolením / vyjadrením v súlade s platnou právnou
úpravou (napr. platné ohlásenie drobnej stavby), vrátane príslušnej projektovej dokumentácie (ak relevantné).
Oprávnenosť z hľadiska preukázania plnenia súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie
Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj, rovnosť mužov
a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného
nariadenia.

