OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Názov výzvy:

Aktivita A: Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie
rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov.

Kód výzvy:

OPKZP-PO3-SC311-2017-27

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:

3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených
zmenou klímy

Schéma pomoci de
minimis:

Neuplatňuje sa

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

13.09.2017

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

31.01.2018

31.03.2018

uzavretie hodnotiaceho
kola 3. – n.
V intervale 2 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

Nie je stanovené

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 33 000 000 EUR

Financovanie projektu
Žiadateľ
Zložky integrovaného záchranného
systému (organizácie štátnej správy)

Zložky integrovaného záchranného
systému (ostatné subjekty verejnej
správy)

Zdroj
financovania NFP

EFRR + štátny
rozpočet
EFRR + štátny
rozpočet

Výška
spolufinancovania
z príspevku v % (NFP)

Výška
spolufinancovania zo
zdrojov prijímateľa v
%

100

0

95

5

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

EFRR + štátny
rozpočet

Štátne rozpočtové organizácie a štátne
príspevkové organizácie

EFRR + štátny
rozpočet

Subjekty územnej samosprávy
Neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby

EFRR + štátny
rozpočet
EFRR + štátny
rozpočet

Združenia fyzických alebo právnických
osôb

90

10

100

0

95

5

95

5

EFRR + štátny
rozpočet

95

5

Partner žiadateľa

Zdroje
financovania NFP

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

Výška
spolufinancovania zo
zdrojov partnera
prijímateľa v %

Zložky integrovaného záchranného
systému (organizácie štátnej správy)

EFRR + štátny
rozpočet

100

0

Zložky integrovaného záchranného
systému (ostatné subjekty verejnej
správy)

EFRR + štátny
rozpočet

95

5

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

EFRR + štátny
rozpočet

90

10

Štátne rozpočtové organizácie a
štátne príspevkové organizácie

EFRR + štátny
rozpočet

100

0

Subjekty územnej samosprávy

95

5

Neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby

EFRR + štátny
rozpočet
EFRR + štátny
rozpočet

Združenia fyzických alebo právnických
osôb

EFRR + štátny
rozpočet

95
95

5
5

Oprávnenosť žiadateľa
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú nasledovné subjekty:
1. zložky integrovaného záchranného systému
2. štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie
3. subjekty územnej samosprávy
4. združenia fyzických alebo právnických osôb
5. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
Predmet činnosti oprávnených žiadateľov musí byť v súlade so zameraním výzvy. Zároveň osoba konajúca v mene
oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných
úkonov.

Oprávnenosť partnera žiadateľa
1. zložky integrovaného záchranného systému
2. štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie
3. subjekty územnej samosprávy
4. združenia fyzických alebo právnických osôb
5. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
Predmet činnosti oprávnených partnerov žiadateľov musí byť v súlade so zameraním výzvy. Zároveň osoba konajúca
v mene oprávneného partnera žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu partnera žiadateľa, musí byť riadne
splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

Oprávnenosť aktivít realizácie
V rámci špecifického cieľa je oprávnená nasledovná aktivita:

Aktivita A: Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie
rizík viazaných na zmenu klímy a je dôsledkov.
V rámci uvedenej aktivity budú podporované výlučne tieto podaktivity:
•

A1: Identifikácia, zber dát a údajov, tvorba databáz pre potreby modelovania vývoja mimoriadnych udalostí,
monitorovania, monitorovania a vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy;

•

A2: Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy
a jej dôsledkov.

•

A3: Identifikácia, plánovanie a realizácia preventívnych opatrení na elimináciu rizík viazaných na zmenu klímy a
jej dôsledkov.

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.
Žiadateľ a partner žiadateľa nesmú ukončiť fyzickú realizáciu všetkých hlavných aktivít projektu, t. j. plne zrealizovať
všetky hlavné aktivity projektu, pred predložením ŽoNFP sprostredkovateľskému orgánu pre OP KŽP.

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 KŽP18 (ďalej len „Príručka k oprávnenosti výdavkov“) a sú v súlade s podmienkami
upravenými v dokumente Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, ktorý tvorí Prílohu č. 6 výzvy.

Oprávnenosť miesta realizácie
Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území. Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie
projektu celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Z územného hľadiska sú
teda oprávnené na podporu projekty realizované na území menej rozvinutých regiónov. Oprávnené na podporu sú tiež
projekty, ktoré svojimi účinkami zasahujú celé územie Slovenskej republiky (vrátane Bratislavského samosprávneho
kraja). V prípade projektov s účinkami na celé územie Slovenskej republiky sa aplikuje princíp pro-rata

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ predkladá formulár žiadosti o NFP 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:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia európskych programov odbor adaptácie na klimatickú zmenu
Panenská 21 7
812 82 Bratislava
V súlade so zákonom o e-Governmente je žiadateľ oprávnený predložiť ŽoNFP aj elektronicky prostredníctvom
elektronickej schránky MV SR.
Ostatné podmienky výzvy
Žiadateľ, ktorým je obec alebo VÚC, musí mať schválený́ 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.

