ENVIRONMENTÁLNY FOND
Názov:
Oblasť:
Činnosť:
Dátum vyhlásenia:
Dátum uzavretia výzvy:

Podpora elektromobility
J. Elektromobilita
J1 Podpora elektromobility
19.03.2018 (zverejnené rozšírenie špecifikácie činností)
02.05.2018 vrátane

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť J1
Maximálna výška podpory formou dotácie v činnosti je 30 000,00 EUR.
Maximálna miera podpory je 95 % z oprávnených nákladov projektu, ktorý je predmetom žiadosti,
spolufinancovanie vo výške min. 5 % z celkových oprávnených nákladov projektu/časti projektu). Projekt, na
realizáciu ktorého žiadateľ žiada o podporu formou dotácie v rámci predloženej žiadosti, je možné realizovať v
období od 19. 03. 2018 maximálne však do 15. 12. 2018.

Predloženie žiadosti
Žiadosť musí byť predložená najneskôr v lehote do 02. 05. 2018 (vrátane), pričom rozhodujúci je dátum
fyzického doručenia do podateľne EF, nie dátum odoslania tejto žiadosti na poštovú prepravu.
Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje a náležitosti:
a) názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho
zástupcu a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu,
b) miesto a čas realizácie projektu s uvedením mesiaca a roka začatia a skončenia projektu a stručný opis
projektu,
c) výšku požadovaných prostriedkov,
d) druh podpory,
e) výšku celkových rozpočtovaných nákladov na projekt,
f) výšku nákladov na projekt vynaložených ku dňu podania žiadosti,
g) zdôvodnenie účelnosti projektu z hľadiska jej environmentálneho významu a súladu s prioritami a cieľmi
stratégie štátnej environmentálnej politiky,
h) opis a prínosy projektu,
i) opis financovania projektu,
j) prílohy podľa zoznamu príloh uvedenom v rámci formulára žiadosti.
V prípade, že žiadosť neobsahuje vyššie uvedené údaje/náležitosti (resp. ak sú uvedené údaje/náležitosti
nesprávne) podľa písmen a) až i), je EF oprávnený takúto žiadosť vyradiť a nezaradiť do zoznamu žiadostí
o podporu. EF zvolí rovnaký postup v prípade identifikácie žiadosti neoprávneného žiadateľa.
Žiadatelia žiadajú o dotáciu prostredníctvom elektronického tlačiva, ktoré je k dispozícii na webovom sídle
Environmentálneho fondu: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie.

Základný zámer a cieľ
Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom
využívania elektromobilu.
Predmetom podpory bude nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom (elektromobilov).
Podpora sa vzťahuje len na kúpu nového doposiaľ neregistrovaného vozidla v Slovenskej republike, ktorého
parametre garantuje zástupca výrobcu danej značky (zástupca značky je autorizovaný Ministerstvom dopravy a
výstavby Slovenskej republiky).
Definície a predmet podpory pre činnosť J1:
Elektromobilom na účely tejto činnosti J1 sa rozumie elektrické vozidlo kategórie M11 alebo N11 typu BEV
(batériové elektrické vozidlá). Podporené budú elektromobily s výkonom elektromotora od 18 kW do 150 kW
vrátane.
Do kategórie M1 patria vozidlá kategórie M s najviac s ôsmimi miestami na sedenie okrem miesta na sedenie
vodiča. Vozidlá zaradené do kategórie M1 nemajú priestor pre stojacich cestujúcich a počet miest na sedenie
môže byť obmedzený na jedno, t. j. miesto na sedenie vodiča. Do kategórie N1 patria vozidlá kategórie N s
najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.

Oprávnení žiadatelia
Žiadatelia, ktorí môžu Environmentálny fond žiadať o podporu vo forme dotácie na projekty na dosiahnutie
zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom využívania elektromobilu sú definovaní
nasledovne:
a) Obec - založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
b) Samosprávny kraj – v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o podporu formou dotácie.
Podpora sa vo všeobecnosti neposkytne žiadateľovi, ktorý:
a) porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami Environmentálneho fondu,
b) je v likvidácii, alebo na ktorého bol právoplatne vyhlásený konkurz alebo bola povolená
reštrukturalizácia alebo je v ozdravnom režime alebo v nútenej správe podľa osobitného predpisu (§
11 a § 108 až §165 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, §19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 70 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník),
c) nespĺňa podmienky ustanovené zákonom o Environmentálnom fonde a všeobecne záväznými právnymi
predpismi vydanými na jeho vykonanie,
d) má v účtovnej evidencii Environmentálneho fondu evidovanú neuhradenú pohľadávku po lehote
splatnosti, ktorá mu vznikla z rozhodnutia vydaného orgánom štátnej správy.

Štátna pomoc
V zmysle článku 107 Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie pomoc poskytovaná v
akejkoľvek forme členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo hrozí
narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru,
je nezlučiteľná s vnútorným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.
V nadväznosti na vyššie uvedené, je žiadateľ o podporu formou dotácie povinný zabezpečiť, že elektromobil
zakúpený z podpory formou dotácie v rámci tejto činnosti J1 bude využívaný výlučne na činnosti
nehospodárskeho charakteru vo verejnom záujme na výkon samosprávnych funkcií v súvislosti s:
obecným/mestským úradom,
základnou alebo materskou školou, predškolským zariadením, t. j. vzdelávanie, ktoré je organizované vo
verejných zariadeniach v rámci vnútroštátneho systému vzdelávania, ktoré je financované štátom a štát
nad ním vykonáva dohľad,
mestskou políciou,
domom smútku,
požiarnou zbrojnicou,
domovom dôchodcov,
centrom voľného času, knižnicou, informačným centrom,
telovýchovnou jednotou (ak ide o amatérsky šport)..
Elektromobil zakúpený z dotácie v rámci tejto činnosti J1 nie je možné využívať na hospodársku činnosť (t.
j. na komerčné účely, napr. na zdieľanie elektromobilov, na výkon činností v súvislosti s kultúrnym domom,
zdravotnými strediskami, domovmi sociálnych služieb, domom služieb, telovýchovnou jednotou (ak ide o
profesionálny šport)).

Monitorovanie projektu
Monitorovanie projektu je počas nasledujúcich troch rokov (odo dňa vyplatenia podpory žiadateľovi) a to
prostredníctvom:
zasielania kópie správy o predpísaných periodických servisných prehliadkach v súlade s požiadavkami
výrobcu,
- informácie o počte najazdených km, čo žiadateľ preukáže zasielaním kópie denníka jázd v období ročne
k 31.12. alebo do dátumu zaevidovania v majetku žiadateľa v zmysle vyššie uvedeného bodu 10. a zaslať
do 30 dní na adresu Environmentálneho fondu. Za účelom preukázania nehospodárskej činnosti
odporúčame žiadateľovi doplniť do denníka jázd účel využitia elektromobilu alebo vedenie samostatnej
evidencie o tejto skutočnosti.

Oprávnené náklady
Všeobecné pravidlá upravujúce oprávnenosť nákladov:

Za oprávnené náklady sa považujú len náklady, ktoré sú, vzhľadom na všetky okolnosti:
1. primerané, t. j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase ako aj potrebám projektu,
2. vynaložené v súlade s nasledujúcimi princípmi:
a) hospodárnosť (minimalizácia nákladov pri rešpektovaní cieľov projektu),
b) účelnosť (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť jeho realizácie) a
c) efektívnosť (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu),
3. reálne - skutočne vynaložené a vyfakturované dodávateľom,
4. správne - v súlade:
a) so schválenou žiadosťou o podporu formou dotácie,
b) podrobným opisom činností a prác uvedených v dotačnej zmluve,
c) s podmienkami dodávateľsko-odberateľskej zmluvy s dodávateľom vybraným na základe
verejného obstarávania,
5. aktuálne – vynaložené a realizované v období odo dňa zverejnenia tohto Rozšírenia špecifikácie činností
podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť J1) do 15.12.2018,
6. originálne – t. j. neprekrývajúce sa navzájom – na úhradu jednej a tej istej položky nákladov nie je možné
použiť podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu a zároveň finančné prostriedky z iných
podporných schém a programov, mimo úhrady zodpovedajúcej povinnému spolufinancovaniu zo strany
príjemcu dotácie;
7. identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u
prijímateľa v súlade s platnou legislatívou,
8. dodané/poskytnuté tretími stranami (dodávateľom/-i) vybranými na základe transparentného výberového
procesu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcim ich výber (napríklad
zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov).
Oprávnené náklady ako aj úhrada spolufinancovania zo strany príjemcu dotácie musia byť v súlade so
slovenským právnym poriadkom a realizované v období odo dňa zverejnenia tohto Rozšírenia špecifikácie
činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť J1) do 15.12.2018.
Oprávnené náklady pre činnosť J1:
nákup elektromobilu, ktorý bude využívaný na činnosti nehospodárskeho charakteru.
Neoprávnené náklady pre činnosť J1:
daň z pridanej hodnoty - uvedené neplatí iba v prípade, že príjemca dotácie nie je platiteľom DPH v
zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Štátne orgány a
ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné
právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením žiadosti, jej príloh a relevantnej štúdie,
náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. softvér, licencie, akty duševného vlastníctva, patenty),
náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
náklady vynaložené a uhradené mimo oprávneného obdobia, a pod.
Zoznam všetkých neoprávnených nákladov je súčasťou prílohy „Rozšírenie špecifikácie činností podpory
formou dotácie pre rok 2018 (činnosť J1)“.

Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť J1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nezamestnanosť v regióne.
HDP v kraji - % z celoslovenského priemeru.
Súlad s Európskymi a národnými stratégiami a koncepciami.
Súlad so sektorovými politikami a stratégiami.
Počet obyvateľov v mieste realizácie projektu.
Koeficient ekologickej kvality krajiny.
Umiestnenie obce v oblasti riadenia kvality ovzdušia.
Kvalita technického riešenia.
Zabezpečenie funkčnosti.
Udržateľnosť projektu a výška spolufinancovania.
Zníženie emisií znečisťujúcich látok (NOx).

