INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ
PROGRAM
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu
vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej
dopravy

Kód výzvy:

IROP-PO1-SC121-2018-32

Prioritná os

1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch

Investičná priorita:

1.2 Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a
nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej
dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme
podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility.

Špecifický cieľ:

1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Schéma
štátnej
pomoci/Schéma pomoci
de minimis:

neuplatňuje sa

Typ výzvy:

uzavretá

Termín vyhlásenia:

19.07.2018

Termín uzavretia:

19.09.2018

Výška NFP na 1
projekt:

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna výška príspevku.

Časová oprávnenosť
realizácie projektu:

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.
Posudzuje sa vznik a úhrada výdavku prijímateľom od 01.01.2014 do 31.12.2023.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 9 425 754 Eur (zdroj EÚ), ktorá je
stanovená podľa územnej príslušnosti na základe analýzy samosprávnych krajov vychádzajúcich z Regionálnych
integrovaných územných stratégií nasledovne:

Vysvetlivky:
1mestská funkčná oblasť – príloha č. 8 výzvy

Financovanie projektu

Vysvetlivky:
COV – celkové oprávnené výdavky

Spôsob financovania
•

predfinancovanie,

•

refundácia

•

kombinácia uvedených systémov .

Oprávnenosť žiadateľa
Oprávnení žiadatelia:
a) mesto, samosprávny kraj,
b) fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú verejnú
osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave),
c) subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný
dopravný systém.
Zároveň, ak je osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť
riadne splnomocnená na výkon predmetných úloh.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
V rámci špecifického cieľa „1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy“
je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity:
d) zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy.
Medzi podporné aktivity projektu v rámci tejto výzvy patrí zabezpečenie informovanosti a komunikácie projektu
(výroba a osadenie dočasného pútača a stálej tabule, alebo plagátu) a mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením
projektu.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z IROP, to znamená, že sú v súlade s
podmienkami oprávnenosti výdavkov.
Oprávnené výdavky na projekty, ktoré vytvárajú príjem (či už počas realizácie projektu v zmysle čl. 65 všeobecného
nariadenia, alebo po jeho ukončení v zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia), je potrebné znížiť o čisté príjmy, aby
bola zabezpečená primeraná výška pomoci (t. j. aby nedošlo k neadekvátnemu poskytovaniu finančných prostriedkov
IROP nad rámec skutočnej potreby projektu), pričom sa berie do úvahy potenciál projektu vytvárať čistý príjem v
priebehu konkrétneho referenčného obdobia, ktoré pokrýva realizáciu projektu, ako aj obdobie po jeho ukončení
Uvedená primeraná výška pomoci predstavuje tzv. „medzeru vo financovaní“, ktorá vzniká, ak čistý príjem za
príslušné obdobie nedokáže v plnej miere pokryť investičné výdavky projektu.

Oprávnenosť miesta realizácie
Oprávneným miestom realizácie projektu na území menej rozvinutého regiónu sú ťažiská osídlenia SR prvej a druhej
úrovne (bratislavsko-trnavské, košicko-prešovské, trenčianske, michalovsko-vranovsko-humenské, popradskospišskonovoveské, považskobystricko-púchovské, prievidzské)31 – obce, ktoré sú súčasťou ťažísk osídlenia 1. a 2.
úrovne tvoria prílohu výzvy č. 9.
V prípade, že projekt bude realizovaný mimo uvedeného územia, musí mať projekt preukázateľný dopad na ťažiská
osídlenia uvedené vyššie, pričom tieto musia mať z realizácie projektu preukázateľný úplný alebo prevažujúci
prospech.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Predkladaná ŽoNFP musí spĺňať kvalitatívnu úroveň definovanú prostredníctvom hodnotiacich kritérií.
Podmienka oprávnenosti z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na územia
sústavy NATURA 2000
Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, a ktorý z hľadiska svojich aktivít zasahuje do územia sústavy NATURA 2000,
nesmie mať významný nepriaznivý vplyv na územia sústavy NATURA 2000.
Podmienka oprávnenosti z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie
Projekt, ktorý je predmetom konania o ŽoNFP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v
oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov 33.
Podmienka, že žiadateľ má vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu
Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť
vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, alebo žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné
právo, na základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt
realizovaný. Túto podmienku poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu a zároveň počas
obdobia udržateľnosti projektu, t. j. minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu. V prípade investícií, pri
ktorých sa vyžaduje vydanie stavebného povolenia alebo iného povolenia na realizáciu stavby, je žiadateľ povinný
predložiť k ŽoNFP v súlade s ustanoveniami stavebného zákona právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu
resp. oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu, vrátane príslušnej
projektovej dokumentácie (ak relevantné).
Podmienka oprávnenosti z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi
Projekt, ktorý je predmetom konania o žiadosti o NFP, musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj,
podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020,
čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia a v Príručke pre žiadateľa v kapitole 5. Prístupnosť má byť zabezpečená v súlade s
Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, vyhláškou MŽP SR č. 532/2002 Z. z.
Vysvetlivky:
31

Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2011 v znení KURS 2011

33

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ predkladá ŽoNFP RO/SO pre IROP10:
•

v elektronickej forme vrátane príloh prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ a zároveň

•

v písomnej forme - formulár ŽoNFP bez príloh11 prostredníctvom elektronickej schránky RO/SO,
vygenerovaný prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vo formáte pdf. a podpísaný kvalifikovaným
elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo
kvalifikovanou elektronickou pečaťou žiadateľa, do elektronickej schránky príslušného RO/SO pre IROP 12
alebo

•

v listinnej podobe vrátane príloh na nižšie uvedenú adresu doručenia

Adresa doručenia na RO pre IROP
•

ak žiadateľom je samosprávny kraj alebo

•

ak sa miesto realizácie projektu nachádza na IÚS9 území mestskej funkčnej oblasti krajského mesta,
žiadateľ predkladá dokumentáciu ŽoNFP na:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sekcia programov regionálneho rozvoja
Račianska 153/A
P. O. Box 1
830 03 Bratislava 33
Adresy doručenia na SO pre IROP
•

ak sa miesto realizácie projektu nachádza na území RIÚS samosprávneho kraja mimo územia IÚS mestskej
funkčnej oblasti krajského mesta, žiadateľ predkladá dokumentáciu projektového zámeru na príslušný
samosprávny kraj,

Vysvetlivky:
10

V zmysle podmienok uvedených v Príručke pre žiadateľa, časť 3.3.1.

11

Prílohy ŽoNFP, ktoré z technických príčin nie je možné predložiť elektronicky prostredníctvom ITMS2014+ (napr. z dôvodu obmedzení
veľkosti predkladaných príloh), predkladá žiadateľ v listinnej podobe a zároveň na CD/DVD.
12

Zriadenej v rámci Ústredného portálu verejnej správy.

