OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná
na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území
a zelená infraštruktúra

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC131-2017-29

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:

Neuplatňuje sa

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

29.09.2017

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

31.12.2017

31.03.2018

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

Nie je stanovené

Výška NFP na 1 projekt

Min. výška nie je stanovená
Max. 2 000 000 EUR
(s výnimkou podaktivity 3. – max. výška nie je stanovená)

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 13 000 000 EUR

Podaktivity
Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území
Podpora prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni
Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability na regionálnej
a miestnej úrovni
Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu

Indikatívna výška finančných
prostriedkov pre jednotlivé
podaktivity
7 000 000,00 EUR
2 500 000,00 EUR
3 500 000,00 EUR
13 000 000,00 EUR

Financovanie projektu
Zdroj financovania oprávnených výdavkov projektu v %
Žiadateľ/Partner

NFP

Prijímateľ/partner

Kohézny fond

Štátny rozpočet

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

85

15

0

Vlastníci alebo užívatelia pozemkov
mimo chránených území – organizácie
štátnej správy

85

15

0

Vlastníci alebo užívatelia pozemkov
mimo chránených území - ostatné
subjekty verejnej správy, subjekty
územnej samosprávy a mimovládne /
neziskové organizácie

85

10

5

Vlastníci alebo užívatelia pozemkov
mimo chránených území - ostatné
právnické osoby a fyzické osoby
oprávnené na podnikanie)

85

5

10

Oprávnenosť žiadateľa/partnera
Oprávnenými žiadateľmi/partnermi v rámci tejto výzvy sú nasledovné subjekty:
• štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody,
• vlastníci alebo užívatelia pozemkov mimo chránených území bez ohľadu na ich právnu formu, okrem fyzických
osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie.
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 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:
B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a
budovania zelenej infraštruktúry
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na nasledovné podaktivity:
1. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú projekty, ktoré sú v súlade s Prioritným akčným rámcom financovania
Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014– 202021 (ďalej len „PAF“) a zákonom o ochrane
prírody.
2. Podpora prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni
Príklady oprávnených aktivít projektu v rámci tejto podaktivity:
odstraňovanie a spriechodňovanie bariér a vytváranie migračných koridorov mimo vodných tokov (podchody
pre chránené živočíchy a trvalé zábrany a pod.),
revitalizácia a optimalizácia hydrologického režimu biotopov,
zachovanie a obnova priaznivého stavu mokradí,

-

vytváranie remízok a líniová výsadba stromov spájajúcich biokoridory (výlučne z pôvodných druhov drevín
(vrátane druhov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov).

3. Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability na regionálnej a miestnej úrovni
Podporované bude spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability na regionálnej úrovni (RÚSES) a
miestnej úrovni (MÚSES), čím sa zabezpečí vytvorenie základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania
zelenej infraštruktúry
Oprávnené sú výlučne aktivity projektu, v rámci ktorých (alebo pri realizácii ktorých) žiadateľ / partner nie je
účastníkom hospodárskej súťaže.
Realizácia aktivít projektu v rámci chránených území je oprávnená výlučne v prípade, ak je nevyhnutná pre
dosiahnutie cieľov projektu, pričom projekt vo väčšej miere obsahuje aktivity mimo chránených území. Oprávnené v
rámci tejto výzvy nie sú aktivity projektu spadajúce pod podaktivity 1. a 2., tak ako sú uvedené vyššie, ktoré sa
realizujú výlučne v chránených územiach, na základe dokumentov starostlivosti26 alebo ďalšej dokumentácie.
V rámci jednej ŽoNFP nie je možné kombinovať oprávnené aktivity projektu spadajúce pod rôzne podaktivity
uvedené pod bodmi 1, 2 a 3 vyššie.

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 (NUTS I), mimo chránených území. Do projektu je možné zahrnúť čiastočne aj územie spadajúce do
chráneného územia, avšak len v prípade, ak je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa projektu zameraného na opatrenia
mimo chráneného územia, pričom projekt vo väčšej miere obsahuje aktivity 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-schránky a prílohy ŽoNFP (ktoré z technických príčin nie je možné predložiť elektronicky
prostredníctvom ITMS2014+) v listinnej podobe na doručovaciu adresu alebo
v listinnej podobe spolu s prílohami ŽoNFP na doručovaciu adresu.

Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
V rámci kritérií na výber projektov budú uplatňované nasledovné usmerňujúce zásady výberu projektov:
- prioritne budú podporené projekty prispievajúce k obnove vybraných typov ekosystémov, ako aj projekty
prispievajúce k vytvoreniu konektivity druhov a biotopov a ekologických prvkov v sídlach a vidieckej krajine;
- v rámci spracovania dokumentov územného systému ekologickej stability budú prioritizované projekty na
vypracovanie regionálnych územných systémov ekologickej stability, vzhľadom na potrebu vytvorenia východiskovej
bázy pre reguláciu návrhov budovania zelenej infraštruktúry na nižších úrovniach.
Podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov a povolenia na realizáciu aktivít projektu
Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, ktoré sú priamo dotknuté realizáciou projektu, musia byť vo
výlučnom vlastníctve alebo správe žiadateľa/partnera, resp. žiadateľ/partner musí mať k predmetným
nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo, na základe ktorého je oprávnený realizovať projekt.

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).
Verejné obstarávanie
Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP mať vyhlásené verejné obstarávania na všetky oprávnené výdavky
projektu v súvislosti s činnosťami, ktoré budú realizované dodávateľsky a začatie ich realizácie je plánované do 12
mesiacov od predloženia žiadosti o NFP 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

