OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Názov výzvy:

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov – výstavba bioplynových staníc
využívaných na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie

Kód výzvy:

OPKZP-PO1-SC111-2019-51

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

Špecifický cieľ:

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Schéma pomoci de
minimis / Schéma
štátnej pomoci:

Schéma štátnej pomoci na podporu energie z obnoviteľných zdrojov energie v oblasti
odpadového hospodárstva

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

24.07.2019

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

15.10.2019

15.01.2020

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.

Výška NFP na 1 projekt

Minimálna výška NFP na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška NFP na projekt je 15 mil. EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ je 15 mil. EUR.

Financovanie projektu
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude v rámci tejto výzvy realizované v súlade s pravidlami
stanovenými v platnej Stratégii financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie
2014 - 2020 a schéme ŠP, a to nasledovne:

Žiadateľ

Miera príspevku (intenzita pomoci) z OP KŽP v % v
rozdelení podľa zdrojov
Kohézny fond

Štátny rozpočet

Miera spolufinancovania
zo zdrojov prijímateľa v %

Projekty realizované na území Slovenska mimo Bratislavského samosprávneho kraja
Malý podnik

80

-

20

Stredný podnik

70

-

30

Veľky podnik

60

-

40

Projekty realizované na území Bratislavského samosprávneho kraja
Malý podnik

65

-

35

Stredný podnik

55

-

45

Veľký podnik

45

-

55

Ak je projekt realizovaný na viacerých územiach (viacero bioplynových staníc na rôznych miestach) s rozdielnou mierou
príspevku z OP KŽP, NFP na projekt sa vypočíta použitím intenzity pomoci prislúchajúcej kraju s nižšou mierou
spolufinancovania zo zdrojov OP KŽP.

Oprávnenosť žiadateľa
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické a právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka)
oprávnené na podnikanie.
Pomoc podľa tejto výzvy nie je možné poskytnúť subjektom podnikajúcim v poľnohospodárskej prvovýrobe, mikro a
malým podnikom obhospodarujúcim lesy a mikro a malým podnikom podnikajúcim v oblasti hospodárskeho chovu rýb.

Oprávnenosť aktivít realizácie
Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP KŽP:
B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane
podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov 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.
V rámci uvedeného typu aktivity OP KŽP sa pomoc poskytuje na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
(ďalej len „BRO“), a to len prostredníctvom výstavby nových bioplynových staníc – zariadení na zhodnocovanie
odpadov, ktoré produkovaný bioplyn využívajú na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla. Na výrobu
bioplynu musí byť využívaný výlučne BRO , pričom minimálne 30 % objemu zhodnocovaného BRO musí byť zaradených v
skupine 20 01 podľa Katalógu odpadov.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP KŽP, čo znamená, že sú v súlade s
podmienkami oprávnenosti výdavkov podrobne definovanými v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov pre
dopytovo orientované projekty OP KŽP (ďalej len „Príručka k OV“), ako aj podmienkami upravenými v prílohe č. 4
výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov.
V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu. Časová oprávnenosť výdavkov
projektu, ktorá je uvedená v kapitole 3.1 Príručky k OV, však musí byť dodržaná.

Oprávnenosť miesta realizácie
Projekt musí byť realizovaný na oprávnenom území. Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé
územie Slovenskej republiky.

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.

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

2.

v listinnej podobe spolu s prílohami ŽoNFP (ktoré z technických príčin nie je možné predložiť elektronicky
prostredníctvom ITMS2014+) na doručovaciu adresu uvedenú nižšie.

Adresa na doručovanie dokumentov v listinnej podobe:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor posudzovania projektov
Karloveská 2
841 04 Bratislava
Dokumenty predkladané v listinnej podobe je možné predložiť na vyššie uvedenú adresu jedným z nasledovných
spôsobov:
−
−
−

osobne v pracovné dni v čase 8:30 – 12:00 a 12:30 – 15:00,
doporučenou poštou,
kuriérskou službou.

Žiadateľ je v zmysle § 19 zákona o príspevku z EŠIF povinný predložiť ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej RO.
V prípade, ak žiadateľ nepredloží ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme v zmysle inštrukcií uvedených v Príručke
pre žiadateľa, poskytovateľ zastaví konanie o ŽoNFP.
Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
Kritériá pre výber projektov pozostávajú z hodnotiacich kritérií a z výberových kritérií. ŽoNFP musí spĺňať hodnotiace
kritériá a v prípade, že výška žiadaného NFP v ŽoNFP hodnotených v príslušnom hodnotiacom kole presahuje zostatok
disponibilnej alokácie výzvy, musí ŽoNFP spĺňať aj výberové kritériá.
Kritériá pre výber projektov vrátane spôsobu ich aplikácie sú uvedené v dokumente Kritériá pre výber projektov OP
KŽP.
Hodnotiace kritériá sú aplikované odbornými hodnotiteľmi v procese odborného hodnotenia ŽoNFP a slúžia na
posúdenie kvalitatívnej úrovne projektu predloženého prostredníctvom ŽoNFP.
Výberové kritériá sú aplikované len v prípadoch, keď z disponibilnej alokácie určenej na výzvu nie je možné podporiť
všetky ŽoNFP, ktoré splnili kritériá odborného hodnotenia v príslušnom hodnotiacom kole. Na základe výberových
kritérií RO vyberá ŽoNFP, ktoré sú najvhodnejšie z pohľadu napĺňania stratégie OP. V prípade dostatočnej alokácie v
rámci príslušného hodnotiaceho kola sa pri schvaľovaní ŽoNFP výberové kritériá neuplatňujú .
Podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov:
Nehnuteľnosti (pozemky a stavby), na ktorých dochádza k realizácii projektu musia byť vo výlučnom vlastníctve
žiadateľa, podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k predmetným
nehnuteľnostiam iné právo, na základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti, na ktorých má byť projekt
realizovaný. Možná je aj kombinácia týchto právnych vzťahov. Na nehnuteľnostiach/hnuteľných veciach, ktoré majú
byť nadobudnuté a/alebo zhodnotené z NFP alebo z jeho časti nesmie viaznuť záložné právo. Túto podmienku
poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu,
t.j. 5 rokov po ukončení projektu.
Podmienka mať povolenie na realizáciu aktivít projektu a povolenia na realizáciu aktivít projektu:
Podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov
Žiadateľ musí preukázať vzťah / právo (vlastnícke alebo iné), na základe ktorého je oprávnený užívať všetky veci, na
ktorých má byť projekt realizovaný. Veci (hnuteľné a nehnuteľné), ktoré majú byť zhodnotené z NFP, musia byť vo
výlučnom vlastníctve žiadateľa. Na veciach, ktorých:
a) nadobudnutie do výlučného vlastníctva žiadateľa a/alebo

b) zhodnotenie
má byť spolufinancované z NFP a boli nadobudnuté do výlučného vlastníctva žiadateľa pred vydaním rozhodnutia o
schválení ŽoNFP nesmie v čase uzavretia zmluvy o NFP viaznuť záložné právo21. Veci nadobudnuté a/alebo
zhodnotené z NFP musia v zmysle zmluvy o NFP zostať vo výlučnom vlastníctve prijímateľa aj počas obdobia
udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov (resp. tri roky v prípade MSP) po ukončení realizácie aktivít projektu.
Podmienka mať povolenie na realizáciu aktivít projektu:
Žiadateľ je povinný mať uzavretú zmluvu o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy s
príslušnou distribučnou spoločnosťou a 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).
Podmienka relevantného spôsobu financovania:
Spôsob financovania oprávnených projektov, t. j. predfinancovanie, refundácia alebo ich kombinácia, sa stanovuje v
súlade s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020.
Podmienky využívania spôsobu financovania upraví zmluva o NFP.
Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok.
Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu
Žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené verejné obstarávanie/-a (ďalej len „VO“)
na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu s výnimkou:
−
−
−

podlimitných zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude
realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska,
zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o VO,
zákaziek, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek v zmysle § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO vrátane zákaziek
zadávaných vnútorným obstarávaním (tzv. in-house zákazky) a zákaziek horizontálnej spolupráce.

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 .
Závery uvedené v záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov na životné prostredie (ak z rozhodnutia zo
zisťovacieho konania vyplynulo, že sa navrhovaná činnosť bude ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov)
musia byť zohľadnené v povolení na realizáciu projektu, resp. v zmene takéhoto povolenia (t.j. uvedené platí rovnako
aj v prípade zmien v povolení na realizáciu projektu).

