OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Názov výzvy:

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

Kód výzvy:

OPKZP-PO2-SC211-2018-40

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 pomoci de
minimis / Schéma
štátnej pomoci:

Neuplatňuje sa

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

20.04.2018

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

31.07.2018

30.09.2018

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.

Výška NFP na 1 projekt

Max. výška celkových oprávnených výdavkov na opatrenie 200 000 EUR, pričom
žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero opatrení.
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt sa stanovuje vo
výške 600 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 17 000 000 EUR. K výške zdrojov
EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania
Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

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
Subjekty ústrednej správy (na účely
tejto výzvy sa medzi subjekty
ústrednej
správy
s uvedenou
intenzitou pomoci zaraďujú ústredné
orgány štátnej správy, ostatné

Miera príspevku z OP KŽP v %
v rozdelení podľa zdrojov
Kohézny fond

Štátny rozpočet

85

15

Miera spolufinancovania zo zdrojov
prijímateľa v %

0

ústredné orgány štátnej správy,
štátne rozpočtové organizácie a
štátne príspevkové organizácie)
Ostatné subjekty verejnej správy

85

10

5

Subjekty územnej samosprávy

85

10

5

Združenia s výlučnou účasťou obcí

85

10

Združenia fyzických osôb

85

10

5

85

5

10

85

10

5

Združenia
fyzických
právnických osôb

alebo

Neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby

5

Oprávnenosť žiadateľa
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
1.

2.
3.
4.

Subjekty verejnej správy:
a) ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy),
b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
c) ostatné subjekty verejnej správy,
d) obce a vyššie územné celky,
e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom,
f) združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom Štatistickým registrom Slovenskej
republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej
samosprávy“.
Združenia fyzických alebo právnických osôb.
Združenia fyzických osôb.
Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Žiadateľ, ktorým je obec/vyšší územný celok, musí mať schválený program rozvoja obce/spoločný program rozvoja
obcí/program rozvoja vyššieho územného celku a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením
§ 7 ods. 6 a § 8 ods. 6/ § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu. Finančná spôsobilosť na spolufinancovanie
projektu znamená, že žiadateľ má zabezpečené finančné prostriedky minimálne na 50% z výšky spolufinancovania
projektu zo strany žiadateľa.

Oprávnenosť aktivít realizácie
Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP KŽP, na realizáciu ktorých je
vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 2.1.1: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny
klímy je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:
C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).
Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov
zmeny klímy, ako napr.:
•
budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka,
umelo vytvorené mokrade,
•
budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo povrchové) za
účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene,
•
budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov,
infiltračných priekop,

•
•
•
•
•

realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy (osobitný konštrukčný
systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),
náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie
(betónové) tvárnice,
výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom
zdržania zrážkovej vody v danom území,
podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré majú pozitívny
vplyv na zmenu mikroklímy.

V rámci navrhovaných opatrení bude možné podporiť iba opatrenia, ktoré súvisia so zachytávaním zrážkovej vody z
intravilánu obce 1 . Nebudú podporované opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z vodného toku. Navrhované
vodozádržné opatrenia musia byť v súlade s aktuálnou Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy.
Oprávnené sú výlučne aktivity projektu, v rámci ktorých (alebo pri realizácii ktorých) žiadateľ nie je účastníkom
hospodárskej súťaže.
Oprávnené nie sú projekty zamerané na realizáciu vodozádržných prvkov v intraviláne miest, ktoré sú realizované
na území v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR) s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území
Bratislavského kraja.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP KŽP, čo znamená, že sú v súlade s
podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo
orientované projekty OP KŽP a sú v súlade s podmienkami upravenými v dokumente Osobitné podmienky
oprávnenosti výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 4 výzvy.

Oprávnenosť miesta realizácie
Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky – intravilán obcí (celý región NUTS I), s
výnimkou mestských oblastí uvedených v prílohe 2 Príručky pre žiadateľa, ktoré sú podporené prostredníctvom
Integrovaného regionálneho operačného programu.

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 ITMS 2014+):
1. prostredníctvom e-schránky a prílohy ŽoNFP, ktoré z technických príčin nie je možné predložiť elektronicky
prostredníctvom ITMS 2014+, v listinnej podobe na doručovaciu adresu alebo
2. v listinnej podobe spolu s prílohami ŽoNFP, ktoré z technických príčin nie je možné predložiť elektronicky
prostredníctvom ITMS 2014+ na doručovaciu adresu.
Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
V rámci hodnotiacich kritérií boli zohľadnené aj nasledujúce osobitné usmerňujúce zásady výberu projektov
definované v OP KŽP a v dokumente „Kritériá pre výber projektov“:
• budú podporené iba projekty vyhodnotené ako vhodné a účelné vzhľadom na východiskovú situáciu a
identifikované potreby v danej oblasti, nákladovo efektívne, udržateľné a zároveň ako projekty s adekvátnym
spôsobom a kapacitným zabezpečením ich realizácie;

1

Pre účel výzvy sa pod intravilánom obce rozumie časť katastrálneho územia obce vyznačujúca sa súvislo zastavanými pozemkami vrátane
vnútorných cestných komunikácií, plôch zelene, technickej a občianskej vybavenosti. Hranicu, ktorou je intravilán oddelený od vonkajšej časti
katastrálneho územia (extravilánu), tvorí vonkajší obvod zastavaných oblastí a priliehajúcich plôch. Do intravilánu obce nespadajú osamelé
sídla (roztrúsené osady, samoty, chalupy ....) a priemyselné alebo hospodárske stavby, ktoré nie sú územne spojené s jeho centrálnou časťou.

•
•
•
•
•
•

projekty budú vyberané s ohľadom na ich nákladovú efektívnosť (Value for Money principle) tak, aby bol
zabezpečený výber projektov, ktorých prínos k cieľom operačného programu je vo vzťahu k vynaloženým
finančným prostriedkom najväčší;
zvýhodnené budú tie projekty, ktoré sú súčasťou stratégie udržateľného rozvoja miest;
zvýhodnené budú tie projekty, ktoré sú súčasťou RIÚS;
zvýhodňované budú tie projekty, ktoré sú uvedené v zozname najmenej rozvinutých okresov
prioritne budú podporené projekty v oblastiach s nižším podielom zelenej infraštruktúry, vyššou mierou
zastavanosti alebo vyššou hustotou obyvateľov na km2;
zvýhodňované budú projekty kombinujúce opatrenia na záchyt zrážkových vôd spolu s opatreniami umožňujúcim
využívať zachytenú vodu v čase sucha.

Verejné obstarávanie
Žiadateľ je povinný (okrem výnimiek uvedených nižšie) mať v čase predloženia ŽoNFP ukončené verejné
obstarávanie (ďalej len „VO“) na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu.
Za ukončené VO sa na účely tejto výzvy považuje:
- VO v stave pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (po vyhodnotení ponúk a ukončení revíznych postupov),
- VO v stave po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom;
Žiadateľ nie je povinný mať ukončené, resp. ani začaté VO na:
• zákazky s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na zadávanie ktorých sa vzťahuje postup podľa § 117 zákona o
verejnom obstarávaní,
• zákazky, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek v zmysle § 1 ods. 2 až 12 zákona o verejnom obstarávaní.
Zároveň žiadateľ nie je povinný mať ukončené, resp. ani začaté VO na podporné aktivity projektu.
RO vykoná základnú finančnú kontrolu VO po ukončení konania o ŽoNFP a následne na základe výsledku kontroly
VO pristúpi k uzavretiu, resp. neuzavretiu zmluvy o NFP.
Podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov:
Pozemky a stavby, ktoré sa nezapisujú do katastra nehnuteľností, na ktorých dochádza k realizácii projektu, musia
byť vo vlastníctve žiadateľa alebo v správe žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam iné
právo, na základe ktorého je oprávnený ich užívať. Budovy, na ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo
vlastníctve žiadateľa alebo v správe žiadateľa. Žiadateľ musí byť oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti, ktoré sú
priamo dotknuté realizáciou projektu. Túto podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie
projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov po ukončení realizácie aktivít projektu.
Podmienka mať povolenie na realizáciu aktivít projektu:
Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím
orgánom (napr. vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 vodného zákona alebo povolenie na osobitné
užívanie vôd a povolenie na vodnú stavbu podľa § 21 a § 26 vodného zákona, stavebné povolenie, ohlásenie stavby
(oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu), rozhodnutie o využívaní
územia), vrátane príslušnej projektovej dokumentácie (ak relevantné).
Oprávnenosť z hľadiska preukázania plnenia súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie
Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti
posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov.

