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Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov
v znení Usmernenia č. 3
Zoznam oprávnených výdavkov projektu
Poskytovateľ overuje vecnú oprávnenosť výdavkov projektu na základe posúdenia, či žiadané výdavky projektu
vecne spadajú do rozsahu oprávnených výdavkov určených v zozname oprávnených výdavkov uvedených
v tomto dokumente. Zoznam oprávnených výdavkov obsahuje uzavretý zoznam tried a skupín oprávnených
výdavkov a v rámci nich najčastejšie sa vyskytujúce typy oprávnených výdavkov v rámci tejto výzvy v súlade
s Číselníkom oprávnených výdavkov, verzia 1.7, ktorý tvorí prílohu č. 1 Príručky k oprávnenosti výdavkov
pre dopytovo orientované projekty OP KŽP, verzia 1.7 (ďalej len „Príručka k oprávnenosti výdavkov“). Všetky
verzie dokumentu Príručka k oprávnenosti výdavkov a jeho príloh, vrátane verzií zverejnených formou sledovania
vykonaných zmien, sú dostupné na tomto mieste webového sídla OP KŽP.

Zoznam oprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7
V prípade projektov realizovaných podľa schémy štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti
znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality, sú oprávnenými výdavkami mimoriadne investičné
výdavky nevyhnutné na to, aby sa podnikom umožnilo ísť nad rámec platných noriem Únie alebo zvýšiť úroveň
ochrany životného prostredia v prípade absencie noriem Únie.
V prípade projektov realizovaných pod schémou štátnej pomoci na včasné prispôsobenie sa budúcim normám
Únie, sú oprávnenými výdavkami mimoriadne investičné výdavky nevyhnutné na to, aby sa podnikom umožnilo
ísť nad rámec platných a účinných noriem Únie s cieľom dosiahnuť budúce normy Únie.
Trieda 02 - Dlhodobý hmotný majetok
Skupina 021 - Stavby1
 stavebné práce, napr.:
- realizácia nových stavieb;
- rekonštrukcia a modernizácia stavieb;
- prístavby, nadstavby, stavebné úpravy podľa špecifikácie;
- zriadenie staveniska;
- demolácia realizovaná v nevyhnutnom rozsahu v priamej väzbe na projekt;
 prípravná a projektová dokumentácia, napr.:
- vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov (pre územné
rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby,
porealizačné geodetické zameranie);
 stavebný dozor do výšky stanovených percentuálnych limitov2.
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Všetky oprávnené výdavky uvedené v Skupine 021 - Stavby musia mať priamu väzbu na zabudovanie/inštalovanie technológie
na znižovanie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia na zdroj znečisťovania ovzdušia, vrátane stavieb spojených so zmenou
technologického postupu výroby, ktorého cieľom je zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.
Limity pre tento oprávnený výdavok sú uvedené v prílohe č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov - Finančné a percentuálne limity,
verzia 1.7.
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Skupina 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí3
 nákup strojov, zariadení a technológií alebo časti technológií tvoriacich navzájom funkčný celok,
vrátane softvéru a prvého zaškolenia obsluhy, ak relevantné (napr. technológie týkajúce sa zmeny výrobného
procesu, alebo koncové technológie ako tkaninové filtre, elektrostatické odlučovače a pod.).
Skupina 027 - Pozemky
 nákup pozemkov, na ktorých má byť projekt realizovaný, vo výške maximálne 10 % celkových priamych
oprávnených výdavkov na projekt, vrátane výdavkov na nákup pozemkov (pri dodržaní kumulatívneho
percentuálneho limitu na nákup nehnuteľností v rámci projektu). V prípade zanedbaných plôch a plôch, ktoré
sa v minulosti používali na priemyselné účely a ktorých súčasťou sú budovy, sa toto obmedzenie zvyšuje na
15 %.
V osobitných a riadne odôvodnených prípadoch sú zo strany poskytovateľa akceptovateľné aj iné typy oprávnených
výdavkov ako tie, ktoré sú stanovené vo vyššie uvedenom Zozname oprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom
OPKZP-PO1-SC141-2015-7.
V prípade identifikácie neoprávnených výdavkov projektu z dôvodu vecnej neoprávnenosti alebo neúčelnosti
poskytovateľ v procese odborného hodnotenia zníži výšku žiadaných celkových oprávnených výdavkov projektu
o identifikované neoprávnené výdavky, ktoré nebudú z OP KŽP financované. V prípade, ak poskytovateľ identifikuje
viac ako 25 % finančnej hodnoty žiadateľom požadovaných celkových oprávnených výdavkov projektu ako vecne
neoprávnených a/alebo neúčelných, poskytovateľ vydá rozhodnutie o neschválení žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku.

Zoznam neoprávnených výdavkov projektu
Zoznam neoprávnených výdavkov v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7
Neoprávnené výdavky pre dopytovo orientované projekty OP KŽP sú uvedené v kapitole 6 Príručky k oprávnenosti
výdavkov. Nad rámec tam uvedených neoprávnených výdavkov sú stanovené nasledovné špecifické výdavky,
ktoré sú v rámci predmetnej výzvy taktiež neoprávnené:
 nákup, alebo nájom dopravných prostriedkov;
 nákup, alebo nájom výpočtovej techniky, vrátane príslušenstva;
 nákup, alebo nájom telekomunikačnej techniky (napr. mobilné telefóny a pod.);
 nákup prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, ktoré nespĺňajú kritériá obstarania
dlhodobého hmotného majetku z kapitálových výdavkov;
 materiál všeobecný (napr. kancelársky, spotrebný materiál);
 spotreba energie a ostatných neskladovateľných dodávok;
 cestovné náhrady;
 nájom budov, objektov, alebo pozemkov;
 nájom prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení;
 mzdové výdavky zamestnancov, resp. odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru súvisiace
s realizáciou hlavnej/-ých aktivity/-ít projektu;
 výdavky na riadenie projektu (interné alebo externé)4;
Radí sa sem hmotný majetok, ktorý má samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení
vyššom ako je suma 1 700 EUR. Podľa rozhodnutia účtovnej jednotky/prijímateľa sem možno zaradiť aj dlhodobý hmotný majetok, ktorého
ocenenie sa rovná tejto sume alebo je nižšie, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok a účtovná jednotka postupuje
v súlade so svojou internou smernicou k postupom účtovania.
4 Uvedené nezbavuje prijímateľa povinnosti zabezpečiť riadenie projektu (nepriame výdavky), ktoré zahŕňa: finančné riadenie projektu,
monitorovanie projektu (sledovanie čiastkových a celkových výsledkov projektu), činnosti súvisiace s administráciou zmien v projekte,
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 technický dozor;
 výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule alebo plagátu5;
 nehmotný majetok (napr. softvér, licencie), ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 EUR alebo je nižšie, s
dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý (podľa rozhodnutia účtovnej jednotky/prijímateľa) nebol
zaradený do dlhodobého nehmotného majetku;
 finančné výdavky a poplatky (napr. správne poplatky6, miestne poplatky a pod.);
 rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami;
 výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s dosiahnutím vyššej úrovne ochrany životného prostredia;
 výdavky na znižovanie emisií skleníkových plynov v súvislosti s činnosťami uvedenými v prílohe I
k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES7.

resp. v zmluve o poskytnutí NFP, činnosti súvisiace so zabezpečením pre projekt relevantných nástrojov v oblasti informovania
a komunikácie, činnosti podporného charakteru súvisiace s realizáciou verejných obstarávaní pre účely projektu a pod.
5 Uvedené nezbavuje prijímateľa povinnosti zabezpečiť pre projekt relevantné informačné nástroje (nepriame výdavky), ktoré súvisia s
informovaním verejnosti o podpore, ktorú projekt získal z európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu SR na jeho
spolufinancovanie. Jednotlivé nástroje pre informovanie a komunikáciu (vrátane technických parametrov a minimálnych požiadaviek) sú
bližšie špecifikované v platnej verzii Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre OP KŽP.
6 Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
7 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami
skleníkových plynov v Spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES.

