OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná
na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment
mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni

Kód výzvy:

OPKZP-PO3-SC313-2017-31

Prioritná os

3. Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym
udalostiam ovplyvneným zmenou klímy

Investičná priorita:

3.1. Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku
katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof

Špecifický cieľ:

3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Schéma pomoci de
minimis:

Neuplatňuje sa

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

31.10.2017

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

28.02.2018

30.04.2018

uzavretie hodnotiaceho
kola 3. – n.
V intervale 2 mesiacov od termínu
uzavretia predchádzajúceho
hodnotiaceho kola (vždy k poslednému
kalendárnemu dňu príslušného mesiaca)

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

Trvanie projektu

Nie je stanovené

Výška NFP na 1 projekt

Min. 1 000 000 EUR
Max. 44 000 000 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 76 000 000 EUR

Financovanie projektu
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu1 bude v rámci tejto výzvy realizované v súlade s pravidlami
stanovenými v platnej Stratégii financovania EŠIF pre programové obdobie 2014 – 2020, a to nasledovne:

1

Oprávnenosť výdavkov projektu, ktorý zasahuje svojím účinkom celé územie SR sa pomerne (pro rata) znižuje o 4,19 %, čo zodpovedá pomeru
rozlohy Bratislavského kraja k celkovej rozlohe SR. Výdavky, predstavujúce pomerné zníženie (4,19 %), sú hradené zo štátneho rozpočtu SR
(zdroja pro rata).

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

Výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa v %

EFRR + štátny
rozpočet

100

0

EFRR + štátny
rozpočet

95

5

Zložky integrovaného záchranného systému
(subjekty súkromného sektora mimo schém
štátnej pomoci)4

EFRR + štátny
rozpočet

90

10

Štátne rozpočtové organizácie a štátne
príspevkové organizácie2

EFRR + štátny
rozpočet

100

0

Subjekty územnej samosprávy5

EFRR + štátny
rozpočet

95

5

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby6

EFRR + štátny
rozpočet

95

5

Združenia fyzických alebo právnických osôb4

EFRR + štátny
rozpočet

95

5

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

Výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa v %

EFRR + štátny
rozpočet

100

0

EFRR + štátny
rozpočet

95

5

Zložky integrovaného záchranného systému
(subjekty súkromného sektora mimo schém
štátnej pomoci)4

EFRR + štátny
rozpočet

90

10

Štátne rozpočtové organizácie a štátne
príspevkové organizácie2

EFRR + štátny
rozpočet

100

0

Subjekty územnej samosprávy5

EFRR + štátny
rozpočet

95

5

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby6

EFRR + štátny
rozpočet

95

5

Združenia fyzických alebo právnických osôb4

EFRR + štátny
rozpočet

95

5

Žiadateľ

Zložky integrovaného záchranného systému
(organizácie štátnej správy)2
Zložky integrovaného záchranného systému
(ostatné subjekty verejnej správy)3

Partner žiadateľa

Zložky integrovaného záchranného systému
(organizácie štátnej správy)2
Zložky integrovaného záchranného systému
(ostatné subjekty verejnej správy)3

2

Subjekty
Subjekty
4
Subjekty
5
Subjekty
6
Subjekty
3

Zdroj
financovania
NFP

Zdroj
financovania
NFP

podľa kapitoly 2.1 písm. a) Stratégie financovania EŠIF
podľa kapitoly 2.1 písm. b) Stratégie financovania EŠIF
podľa kapitoly 2.1 písm. f) Stratégie financovania EŠIF
podľa kapitoly 2.1 písm. c) a d) Stratégie financovania EŠIF
podľa kapitoly 2.1 písm. e) Stratégie financovania EŠIF

Oprávnenosť žiadateľa/partnera
Oprávnenými žiadateľmi/partnermi v rámci tejto výzvy sú nasledovné subjekty:
-

zložky integrovaného záchranného systému,
štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,
subjekty územnej samosprávy,
združenia fyzických alebo právnických osôb,
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Existencia oprávneného žiadateľa/partnera ku dňu podania žiadosti ŽoNFP musí byť minimálne 2 roky. Predmet
činnosti oprávneného žiadateľa musí byť v súlade so zameraním výzvy.
Žiadateľ/Partner, ktorým je obec alebo VÚC, musí mať schválený program rozvoja obce/VÚC, resp. spoločný
program rozvoja obcí a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 (v prípade VÚC)
alebo § 8 ods. 6 (v prípade obce), resp. § 8a ods. 4 (v prípade spoločného programu rozvoja obcí) zákona o podpore
regionálneho rozvoja.

Oprávnenosť aktivít realizácie
V rámci špecifického cieľa sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné aktivity:
Aktivita A: Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych
udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni.
V rámci uvedenej oprávnenej aktivity budú podporené tieto podaktivity:
A1: Optimalizácia systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni;
A2: Zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu;
A3: Podpora opatrení zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúsenosti.
Výlučne oprávnené na poskytnutie príspevku budú projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného
rámca oprávneného typu aktivity. Žiadateľ je povinný realizovať v rámci jedného projektu všetky uvedené
podaktivity.

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.

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).
V prípade projektov s účinkami na celé územie Slovenskej republiky sa aplikuje princíp pro-rata7.

7

Oprávnenosť výdavkov projektu, ktorý zasahuje svojím účinkom celé územie SR sa pomerne (pro rata) znižuje o 4,19 %, čo zodpovedá pomeru
rozlohy Bratislavského kraja k celkovej rozlohe SR. Výdavky, predstavujúce pomerné zníženie (4,19 %), sú hradené zo štátneho rozpočtu SR
(zdroja pro rata).

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP a vybrané prílohy povinne predkladané v elektronickej forme prostredníctvom
verejnej časti ITMS2014+ a zároveň kompletnú žiadosť o NFP, vrátane všetkých povinných príloh v písomnej forme na
adresu SO pre OP KŽP (MV SR).
V súlade so zákonom o e-Governmente je žiadateľ oprávnený predložiť ŽoNFP aj elektronicky prostredníctvom
elektronickej schránky MV SR.
V prípade predloženia ŽoNFP bez príloh elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky je miesto doručenia
ŽoNFP bez príloh elektronická schránka Ministerstva vnútra SR a prílohy sú predložené prostredníctvom ITMS2014+ a
v súlade s inštrukciami uvedenými v kapitole 3.1 Príručky pre žiadateľa. Žiadateľ pri odosielaní ŽoNFP prostredníctvom
elektronickej schránky ju označí „sekcia európskych programov“.
Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
V rámci hodnotiacich kritérií boli zohľadnené nasledujúce usmerňujúce zásady výberu projektov definované v OP KŽP:
•

•

projekty budú vyberané na základe princípu Value for Money vypočítaný ako pomer celkových oprávnených
výdavkov na hlavné aktivity projektu v sume vyjadrenej bez DPH a súčtu deklarovanej cieľovej hodnoty
ukazovateľov projektu - Počet zariadení na elimináciu rizík súvisiacich so zmenou klímy a Počet aktivít
zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúseností.
Projekt musí korešpondovať s identifikovaným rizikom zo zmeny klímy na národnej/regionálnej úrovni v súlade
s OP KŽP a s Národným plánom hodnotenia rizík20 a byť v súlade so Stratégiou adaptácie SR na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy.

Zvýhodňované budú projekty s najväčším vplyvom na minimalizovanie negatívnych dopadov rizika na dané územie.
Verejné obstarávanie
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
nariadenia24 . Uplatňovanie „zeleného verejného obstarávania“ je potrebné uplatňovať v zmysle časti 12.
Formuláru ŽoNFP.

