OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Názov výzvy:

Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami
zmeny klímy

Kód výzvy:

OPKZP-PO2-SC211-2019-54

Prioritná os

2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred
povodňami

Investičná priorita:

2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

Špecifický cieľ:

2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Schéma štátnej
pomoci:

Neuplatňuje sa

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

06.09.2019

Časový harmonogram konania o ŽoNFP
Termín uzavretia hodnotiaceho
kola 1

Termín uzavretia hodnotiaceho
kola 2

31.12.2019

30.04.2020

Termín uzavretia hodnotiaceho
kola n
v intervale 4 mesiacov od termínu
uzavretia predchádzajúceho
hodnotiaceho kola

Výška NFP na 1 projekt

Minimálna a maximálna výška príspevku na projekt nie je stanovená.

Časová oprávnenosť
realizácie projektu

Minimálna a maximálna dĺžka realizácie projektu nie je stanovená.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 600 000 EUR.

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

Miera príspevku (intenzita pomoci) z OP
KŽP v % v rozdelení podľa zdrojov
Kohézny fond

Štátny rozpočet

Miera spolufinancovania
zo zdrojov prijímateľa v
%

85

15

0

Subjekty ústrednej správy
Subjekty ústrednej správy (na účely tejto
výzvy sa medzi subjekty ústrednej správy s
uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú
štátne rozpočtové organizácie a štátne
príspevkové organizácie)

Oprávnenosť žiadateľa

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:
•

subjekty ústrednej verejnej správy – štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie.

Oprávnenosť aktivít realizácie
V rámci Špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov klímy je pre túto výzvu oprávnený
typ aktivity:
E. Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy.
Výstupom hlavnej aktivity musia byť nasledujúce metodiky/usmernenia:
– socioekonomické metódy a nástroje pre integrované hodnotenie adaptačných opatrení a
– nástroje pre rozhodovací proces - praktická príručka pre investorov.
Vyššie uvedené výstupy musia vytvárať metodický rámec pre realizáciu adaptačných opatrení zohľadňujúcich neistoty
budúceho vývoja zmeny klímy.
Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých hlavných aktivít projektu, t.j. plne zrealizovať všetky hlavné
aktivity projektu, pred predložením ŽoNFP na RO.

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 (ďalej len „Príručka k OV pre DOP“), ako aj podmienkami upravenými v prílohe
č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov.
V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu. Časová oprávnenosť výdavkov
projektu, ktorá je uvedená v kapitole 3.1 Príručky k OV pre DOP, však musí byť dodržaná.

Oprávnenosť miesta realizácie
Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I).

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu:
Žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie/a na všetky
oprávnené výdavky hlavnej aktivity/hlavných aktivít projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky (dodanie tovaru,
poskytnutie služieb).
Žiadateľ nie je povinný mať najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie na:
-

podlimitné zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude realizovať
prostredníctvom elektronického trhoviska,
zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o VO,
zákazky, ktoré podliehajú výnimke v zmysle § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO vrátane zákaziek zadávaných
vnútorným obstarávaním (tzv. in-house zákazky) a zákaziek horizontálnej spolupráce.

Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu:
Žiadateľ nie je oprávnený predložiť ŽoNFP v rámci výzvy v prípade, ak ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu už bola
schválená v rámci tejto alebo inej výzvy OP KŽP, alebo ak schvaľovanie ŽoNFP s rovnakým predmetom projektu, ktorú
žiadateľ plánuje predložiť, ešte nebolo ukončené právoplatným rozhodnutím o ŽoNFP a stále prebieha konanie o
predmetnej ŽoNFP (t.j. uvedené obmedzenie sa týka aj prípadov, kedy voči vydanému rozhodnutiu bolo podané
odvolanie v súlade s § 22 zákona o príspevku z EŠIF a rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť).
Spôsob predloženia 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. prostredníctvom e-schránky7 a prílohy ŽoNFP (ktoré z technických príčin nie je možné predložiť
elektronicky prostredníctvom ITMS2014+) v listinnej podobe na doručovaciu adresu uvedenú nižšie alebo

2. v listinnej podobe spolu s prílohami ŽoNFP (ktoré z technických príčin nie je možné predložiť elektronicky
prostredníctvom ITMS2014+) na doručovaciu adresu uvedenú nižšie.
Adresa na doručovanie dokumentov v listinnej podobe:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor posudzovania projektov
Karloveská 2
841 04 Bratislava
Dokumenty predkladané v listinnej podobe je možné predložiť na vyššie uvedenú adresu jedným z nasledovných
spôsobov:
- osobne v pracovné dni v čase 8:30 – 12:00 a 12:30 – 15:00 hod.
- doporučenou poštou,
- kuriérskou službou.

