OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná
na informačné aktivity

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-Info-2017-28

Prioritná os

1.Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry

Investičná priorita:

1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky
environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v
súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
1.2 Investovanie do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky
environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v
súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj
prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry
1.4 Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a
dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú
zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ:

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého
stavu podzemných a povrchových vôd
1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci
sústavy Natura 2000
1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Schéma pomoci de
minimis:

Neuplatňuje sa

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

19.09.2017

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

15.01.2018

15.04.2018

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
Výška NFP na 1 projekt

Nie je stanovené
Min. 30 000 EUR
Max. 200 000 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 5 000 000 EUR

Typ oprávnených aktivít

Indikatívna výška finančných prostriedkov pre
jednotlivé typy oprávnených aktivít

A. Podpora nástrojov informačného charakteru so
zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na
podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania
odpadov

1 000 000,00 EUR

C. Podpora zefektívnenia nástrojov koncepčného a
informačného charakteru uplatňovaných v oblasti
ochrany vôd a vodného hospodárstva
D. Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových
sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny

3 000 000,00 EUR

B. Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania

500 000,00 EUR

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov
vyčlenených na výzvu

5 000 000,00 EUR

500 000,00 EUR

Financovanie projektu
Žiadateľ

Zdroj
financovania NFP

Subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou
v oblasti tvorby a ochrany životného
prostredia – organizácie štátnej správy

KF+ štátny
rozpočet

Subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou
v oblasti tvorby a ochrany životného
prostredia – ostatné subjekty verejnej
správy

KF+ štátny
rozpočet

Subjekty územnej samosprávy – vyššie
územné celky a obce a nimi zriadené
rozpočtové a príspevkové organizácie

KF+ štátny
rozpočet

Neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby v oblasti
tvorby a ochrany životného prostredia

KF+ štátny
rozpočet

Nadácie s pôsobnosťou v oblasti tvorby a
ochrany životného prostredia
Združenia fyzických osôb v oblasti
tvorby a ochrany životného prostredia
Združenia fyzických alebo právnických
osôb v oblasti tvorby a ochrany
životného prostredia

KF+ štátny
rozpočet
KF+ štátny
rozpočet
KF+ štátny
rozpočet

Výška
spolufinancovania
z príspevku v % (NFP)
100
(KF 85 + ŠR 15)
95
(KF 85 + ŠR 10)
95
(KF 85 + ŠR 10)
95
(KF 85 + ŠR 10)
95
(KF 85 + ŠR 10)
95
(KF 85 + ŠR 10)
90
(KF 85 + ŠR 5)

Výška
spolufinancovania zo
zdrojov prijímateľa v
%
0

5

5

5

5

5

10

Oprávnenosť žiadateľa
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú nasledovné subjekty:
• subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
• subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie a ostatné subjekty územnej
samosprávy
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

•
•

nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

Žiadateľom nemôžu byť v súlade s čl. 2 ods. 2 písm. e) nariadenia o KF podniky v ťažkostiach „ako sú vymedzené v
právnych predpisoch Únie o štátnej pomoci“.
Žiadateľ, 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 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:
A. Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu
triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov
V rámci špecifického cieľa 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého
stavu podzemných a povrchových vôd je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:
C. Podpora zefektívnenia nástrojov koncepčného a informačného charakteru uplatňovaných v oblasti ochrany
vôd a vodného hospodárstva
V rámci špecifického cieľa 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v
rámci sústavy Natura 2000 je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:
D. Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny
V rámci špecifického cieľa 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality je pre túto výzvu
oprávnená nasledovná aktivita:
B. Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
Príklady podporovaných nástrojov informačného charakteru:
- informačné semináre, workshopy, konferencie,
- interaktívne výstavy s prednáškami,
- informačné dni na verejných priestranstvách, v rámci konferencií a pod.,
- mediálne kampane v TV, na internete,
- informačné stretnutia realizované priamo v teréne s užívateľmi a vlastníkmi pozemkov, ich zástupcami, sieťami,
- informačné aktivity na školách,
- praktická environmentálna výchova,
- zážitkové aktivity environmentálnej výchovy,
- inšpiratívne a zážitkové programy priamo v prírodnom prostredí,
- exkurzie, súťaže, študijné cesty, roadshow,
- tvorba a tlač publikačných materiálov, letákov, brožúr a iných tlačových materiálov a iných prezentačných
materiálov,
- tvorba audiovizuálnych dokumentov
Podporované nástroje informačného charakteru musia byť v súlade so strategickými a koncepčnými dokumentmi v
príslušnej vecnej oblasti podľa jednotlivých špecifických cieľov a musia prispievať k plneniu cieľov Rezortnej
koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025.
Oprávnené aktivity projektu musia spadať pod aktivitu v rámci jedného špecifického cieľa uvedeného vyššie, nie je
možné v rámci jedného projektu kombinovať aktivity v rámci viacerých špecifických cieľov.

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 (ďalej len „Príručka k oprávnenosti výdavkov“) a sú v súlade s podmienkami upravenými
v dokumente Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, ktorý tvorí Prílohu č. 4 výzvy.

Oprávnenosť miesta realizácie
Celé územie SR

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-schránky 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 na doručovaciu adresu uvedenú nižšie.

Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
V rámci kritérií bude kladený dôraz okrem iného aj na posúdenie príspevku projektu k dosahovaniu špecifických cieľov
OPVaI na základe princípu „Value for money“ – vyjadruje pomer celkových oprávnených výdavkov projektu a cieľovej
hodnoty vybraného ukazovateľa projektu.
Verejné obstarávanie
Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP začať všetky verejné obstarávania na hlavnú aktivitu projektu, ktorú
bude realizovať dodávateľsky a zároveň nie je povinný mať začaté verejné obstarávania:
•
•
•
•

na podlimitné zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude
realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska
na zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
zákazky, ktorých začiatok realizácie je plánovaný neskôr ako 12 mesiacov po predložení ŽoNFP a
na zákazky, ktoré podliehajú výnimke podľa §1 ods. 2 až 12 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

