Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia
v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako sprostredkovateľským
orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia

vyzýva
žiadateľa

Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru
na predloženie národného projektu

Zameranie

Odborne o energii

Kód vyzvania

OPKZP-PO4-SC441-2018-NP7

Prioritná os

4

Špecifický cieľ

4.4.1

1. FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI
Operačný program:

Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os:

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita:

4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské
oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility
a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Špecifický cieľ:

4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s
nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Schéma štátnej pomoci:

Neuplatňuje sa

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“)

Poskytovateľ
Názov:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre
Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) konajúci
v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (ďalej len „SO“ alebo
„SIEA“).

Adresa:

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

Dĺžka trvania Vyzvania na predloženie národného projektu Odborne o energii a spôsob zverejnenia vyzvania
Typ vyzvania:

Otvorené

Dátum vyhlásenia:

26.11.2018

Dátum uzavretia:

SO uzavrie Vyzvanie na predloženie národného projektu Odborne o energii
(ďalej len „vyzvanie“) na základe schválenia vyššie uvedeného národného
projektu. SIEA zverejní informáciu o uzavretí vyzvania na webovom sídle
www.op-kzp.sk. Zároveň je táto informácia zverejnená aj na webovom sídle SO
www.siea.sk.

Spôsob zverejnenia:

SO zverejní vyzvanie na webovom sídle www.op-kzp.sk a následne informuje
elektronicky oprávneného žiadateľa o zverejnení predmetného vyzvania.
Informácia o zverejnení vyzvania je taktiež zverejnená aj na webovom sídle
www.siea.sk.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie
Indikatívna výška finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na vyzvanie s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-NP7 je
6 200 000,00 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, v súlade
so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len
„Stratégia financovania EŠIF“).
Zároveň je k výške zdrojov EÚ vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu za zdroj pro rata.
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Na základe uvedeného je indikatívna výška finančných prostriedkov za zdroje EÚ a ŠR 8 210 398,00 EUR.
SO je v súlade s § 17 ods. 7 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“) oprávnený kedykoľvek zmeniť
indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie.
Indikatívna výška finančných prostriedkov je (v súlade s § 17 ods. 2 písm. f) zákona o príspevku z EŠIF 1 formálnou náležitosťou
vyzvania. SO je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený po zverejnení vyzvania zmeniť formálne
náležitosti vyzvania.
Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude
zverejnená na webovom sídle www.op-kzp.sk a www.siea.sk.
Financovanie národného projektu
Financovanie celkových oprávnených výdavkov národného projektu v rámci vyzvania bude realizované v súlade s pravidlami
stanovenými v platnej Stratégii financovania EŠIF. Poskytnutie príspevku podľa tohto vyzvania sa realizuje formou
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“), pričom NFP sa poskytuje zo zdrojov EFRR a ŠR nasledovne:

Žiadateľ

Zdroj financovania NFP

Výška príspevku zo zdrojov
OP KŽP z celkových
oprávnených výdavkov v %
(NFP)

Slovenská inovačná a
energetická agentúra ‒
štátna príspevková
organizácia

EFRR + štátny rozpočet +
pro rata

100

Výška spolufinancovania zo
zdrojov prijímateľa v %

0

.
Časový harmonogram konania o žiadosti
Žiadateľ môže predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu národného projektu (ďalej len „žiadosť o NFP“
alebo „ŽoNFP“) kedykoľvek od vyhlásenia vyzvania až do uzavretia vyzvania.
V súlade s § 26 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF začína konanie o národnom projekte doručením žiadosti SO. Žiadateľ je
o výsledku konania predloženej ŽoNFP informovaný Rozhodnutím o schválení ŽoNFP, Rozhodnutím o neschválení ŽoNFP
alebo Rozhodnutím o zastavení konania o ŽoNFP.
SO je povinný vydať rozhodnutie o žiadosti do 70 pracovných dní od predloženia žiadosti o NFP. Do lehoty sa nezapočítava
doba potrebná na predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa, keďže dňom odoslania žiadosti na doplnenie
chýbajúcich náležitostí žiadateľovi sa plynutie lehoty na vydanie rozhodnutia prerušuje. Prerušená lehota plynie ďalej dňom
doručenia chýbajúcich náležitostí SO. Lehota na vydanie rozhodnutia môže byť zároveň predĺžená v prípade udelenia výnimky
zo Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov Centrálnym koordinačným orgánom (ďalej len „CKO“)
v súlade s kapitolou 1.2, ods. 3 písm. d). Informáciu o dôvodoch nedodržania termínu ako aj o novom predpokladanom termíne
vydania rozhodnutia, SO zverejní na webovom sídle www.op-kzp.sk, v ITMS2014+ a zároveň individuálne na kontaktnú emailovú adresu žiadateľa uvedenú v ŽoNFP. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu SO opakovane zabezpečí
informovanosť žiadateľa za rovnakých podmienok.
Postup schvaľovania národného projektu je bližšie špecifikovaný v Príručke pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok pre
národný projekt Odborne o energii (ďalej len „Príručka pre žiadateľa”), ktorá je Prílohou č. 2 tohto vyzvania.
Miesto a spôsob podania žiadosti
Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+
a zároveň žiadateľ predkladá prostredníctvom e-schránky2 formulár ŽoNFP vygenerovaný prostredníctvom verejnej časti
1
2

Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Postupy súvisiace s e-schránkou sú popísané v kapitole 2 Príručky pre žiadateľa.
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ITMS2014+ vo formáte .pdf a autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým
podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo odoslaný do elektronickej schránky
SIEA priamo z prostredia ITMS2014+.
Žiadateľ je v zmysle § 19 zákona o príspevku z EŠIF povinný predložiť ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej SO.
Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby bola ŽoNFP predložená riadne, včas a vo forme určenej SO, vrátane
presného procesného postupu a technicko-organizačných náležitostí pri predkladaní žiadosti o NFP, ako aj postupu pri
získavaní prístupu žiadateľa do verejnej časti ITMS2014+, sú bližšie špecifikované v Príručke pre žiadateľa (Kapitola 2.
Vypracovanie a predloženie národného projektu).
V prípade, ak žiadateľ nepredloží žiadosť o NFP riadne, včas a v určenej forme, v zmysle inštrukcií uvedených v Príručke pre
žiadateľa, SO zastaví konanie o žiadosti (vydá Rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNFP).
Podrobnejšie informácie týkajúce sa vypracovania a predloženia ŽoNFP sú uvedené v Príručke pre žiadateľa, v Kapitole 2.
Vypracovanie a predloženie národného projektu.
Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom
Informácie týkajúce sa vyzvania je možné získať aj na webovom sídle www.op-kzp.sk a www.siea.sk a zároveň jednou
z nasledovných foriem:
Telefonicky na telefónnom čísle +421 2 58 248 462 v nasledujúcich dňoch:
-

Pondelok v čase od 9.00 – 12.00

-

Utorok v čase od 9.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00

-

Streda v čase od 9.00 – 12.00

-

Štvrtok – nestránkový deň

-

Piatok v čase od 9.00 – 12.00

Písomne:
-

Elektronickou formou na e-mailovej adrese: esif@siea.gov.sk

-

Prostredníctvom elektronickej schránky SIEA

-

Listom na adrese:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sekcia Implementácie EŠIF
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

V súlade s § 26 ods. 4 zákona o príspevku z EŠIF, SO pri príprave národného projektu môže usmerňovať budúceho žiadateľa
a žiadateľ je povinný tieto usmernenia dodržiavať. Zároveň si SO okrem vyššie uvedených spôsobov komunikácie vyhradzuje
právo zabezpečiť usmerňovanie žiadateľa pri príprave národného projektu aj na pracovných stretnutiach, resp. ad hoc
rokovaniach týkajúcich sa kvalitnej a včasnej prípravy národného projektu.
Záväzný charakter majú informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne
nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.
Upozorňujeme žiadateľa, že SIEA ako orgán verejnej moci bude v súlade so zákonom o e-Governmente3 komunikovať v
procese konania o ŽoNFP so žiadateľom elektronicky prostredníctvom e-schránky.

2. PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU
Podmienky poskytnutia príspevku predstavujú súbor podmienok overovaných SO v procese schvaľovania žiadosti o NFP
3

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
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(konanie o žiadosti podľa § 26 zákona o príspevku z EŠIF), ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby mu mohla byť schválená
ŽoNFP. SO je oprávnený opakovane overovať plnenie podmienok poskytnutia príspevku aj v procese implementácie projektu,
tak aby mohol byť prijímateľovi vyplatený príslušný NFP.
Ak počas trvania právneho vzťahu medzi SO a prijímateľom (na základe Rozhodnutia o schválení ŽoNFP) dôjde k zisteniu, že
niektorá z podmienok poskytnutia príspevku nie je splnená, SO je oprávnený vyvodiť právne dôsledky vo vzťahu k prijímateľovi
v súlade s príslušnými ustanoveniami Rozhodnutia o schválení ŽoNFP.
Splnenie podmienok poskytnutia príspevku je žiadateľ povinný preukázať formou predloženia relevantného dokumentu alebo
informácie, prípadne priamo na mieste u žiadateľa, ak je podmienka poskytnutia príspevku overovaná na mieste u žiadateľa.
Bez ohľadu na spôsob overovania podmienok poskytnutia príspevku je žiadateľ ten, ktorý je povinný splniť podmienky
poskytnutia príspevku.
V nasledujúcej tabuľke je uvedené znenie a opis podmienok poskytnutia príspevku. Forma preukázania splnenia podmienok
poskytnutia príspevku, ako aj spôsob ich overovania SO, vrátane etáp, v rámci ktorých sú overované, sú bližšie definované
v Príručke pre žiadateľa, v Kapitole 3. Podmienky poskytnutia príspevku.
P. č.

Znenie podmienky poskytnutia
príspevku

Stručný opis podmienky poskytnutia príspevku

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA
1

Konkrétny oprávnený žiadateľ

Jediným oprávneným žiadateľom je Slovenská inovačná a energetická
agentúra, štátna príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky.
Zároveň osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od
štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne splnomocnená na výkon
úkonov, ktoré má vo vzťahu ku konaniu o žiadosti o NFP vykonať.

4

2

Podmienka nebyť dlžníkom na
daniach,
vedených
miestne
príslušným daňovým úradom

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach.

3

Podmienka nebyť dlžníkom poistného
na zdravotnom poistení

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení v žiadnej
zdravotnej poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v Slovenskej
republike.

4

Podmienka nebyť
sociálnom poistení

Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení.

5

Podmienka zákazu vedenia výkonu
rozhodnutia voči žiadateľovi

Voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia. Výkonom
rozhodnutia sa na účely tejto podmienky poskytnutia príspevku rozumie
najmä výkon rozhodnutia, ktorý je upravený zákonom č. 233/1995 Z. z. o
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene
a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

6

Podmienka, že žiadateľ
podnikom v ťažkostiach

Žiadateľ nemôže byť, v súlade s čl. 3 ods. 3, písm. d) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013,
o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach
týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa
zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006, podnikom v ťažkostiach, tak ako je
definovaný v Usmernení o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu
nefinančných podnikov v ťažkostiach (oznámenie Komisie 2014/C 249/01).
Bližšie sú podmienky pre určenie splnenia podmienky poskytnutia
príspevku upravené v dokumente Inštrukcia k určeniu podniku v
ťažkostiach4.

dlžníkom

nie

na

je

V rámci predmetného vyzvania sa uplatňuje Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach, verzia 3.1, platná od 01.06.2017.
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7

Podmienka, že žiadateľ ani jeho
štatutárny orgán, ani žiadny člen
štatutárneho orgánu, ani prokurista/i,
ani osoba splnomocnená zastupovať
žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli
právoplatne odsúdení za trestný čin
legalizácie príjmu z trestnej činnosti,
za trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania zločineckej skupiny,
alebo za trestný čin machinácie pri
verejnom obstarávaní a verejnej
dražbe

Žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani
prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o
ŽoNFP nemôžu byť právoplatne odsúdení za niektorý z nasledujúcich
trestných činov:
 trestný čin korupcie (§ 328 – § 336 Trestného zákona5);
 trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ (§ 261 – § 263
Trestného zákona);
 trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti (§ 233 – § 234
Trestného zákona);
 trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny
(§ 296 Trestného zákona);
 machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (§ 266 až §
268 Trestného zákona).

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE NÁRODNÉHO PROJEKTU
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Podmienka
projektu

oprávnenosti

aktivít

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených
aktivít, na ktoré je vyhlásené toto vyzvanie. V rámci Špecifického cieľa
4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s
nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území, je pre toto vyzvanie
oprávnený typ aktivity, čo je zároveň aj hlavná aktivita projektu:
E. Zavádzanie systému pravidelného poradenstva a zvyšovania
informovanosti pre verejný sektor, energetických manažérov,
audítorov, poskytovateľov energetických služieb
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná najmä na špecifické
systémy pravidelného poradenstva a zvyšovania informovanosti o
nízkouhlíkových opatreniach pre:








technikov (inštalatérov) v oblasti realizácie opatrení energetickej
efektívnosti a využívania OZE;
projektantov v oblasti realizácie opatrení energetickej
efektívnosti a využívania OZE,
poskytovateľov energetických služieb;
energetických manažérov;
energetických audítorov;
odborne spôsobilé osoby na pravidelnú kontrolu vykurovacích
systémov a klimatizačných systémov;
zamestnancov verejného sektora, ktorí sa zaoberajú
používaním energie a nízkouhlíkovými opatreniami.

Oprávnený na poskytnutie príspevku bude výlučne projekt, ktorý svojimi
aktivitami spadá do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity
a ktorý je zároveň v súlade s:
 prioritou poskytovania informácií formou pravidelných na seba
nadväzujúcich odborných podujatí s poskytnutím informačných
materiálov v tlačenej a elektronickej forme;
 prioritou vytvorenia informačnej platformy prostredníctvom
elektronickej komunikácie, ktorá bude, okrem iného, obsahovať
databázu vypracovaných nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy
území, databázu bytových domov v SR, verejných budov a
podnikov, v ktorých sa realizoval energetický audit so sprístupnením
údajov, ktoré nepodliehajú ochrane osobných údajov a obchodného
tajomstva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;
 súčasťou projektu bude pokračovanie pilotného projektu "Podpora
nástrojov na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti
5

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

6

energetickej efektívnosti verejných budov" formou spracovania
ďalších auditov verejných budov s dôrazom na monitorovanie
spotreby energie zariadení, pre ktoré nie je inštalované samostatné
meranie a mohli by mať významný vplyv na spotrebu energie;
 súčasťou projektu bude aj spolupráca pri zavádzaní systémov
merania a riadenia spotreby energie ako aj zavádzania systémov
energetického a environmentálneho manažérstva a schémy EÚ pre
environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) v budovách štátnej
správy.
 projekt umožní spoluprácu s relevantnými profesijnými zväzmi a
združeniami a s mimovládnymi neziskovými organizáciami a
vymieňať si skúsenosti a využívať poznatky z už realizovaných
alebo pripravovaných medzinárodných projektov ako napr. „BUILD
UP SKILLS“.
9

Podmienka, že žiadateľ neukončil
fyzickú realizáciu všetkých hlavných
aktivít projektu pred predložením
ŽoNFP

Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých hlavných aktivít
projektu pred predložením ŽoNFP, t. j. plne zrealizovať všetky hlavné
aktivity projektu pred predložením ŽoNFP na SO.

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV REALIZÁCIE NÁRODNÉHO PROJEKTU
10

Podmienka, že výdavky projektu sú
oprávnené

Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie
z OP KŽP, čo znamená, že sú v súlade s podmienkami oprávnenosti
výdavkov podrobne definovanými v Príručke k oprávnenosti výdavkov
pre národné projekty OP KŽP6 (ďalej len „Príručka k OV pre NP) ako aj
podmienkami upravenými v prílohe č. 4 vyzvania - Osobitné podmienky
oprávnenosti výdavkov.
V rámci predmetného vyzvania sa aplikuje zjednodušené vykazovanie
výdavkov formou paušálnej sadzby pokrývajúcej všetky ostatné
oprávnené výdavky projektu, okrem oprávnených priamych výdavkov na
zamestnancov, z ktorých je vypočítaná v zmysle čl. 68b ods. 1
všeobecného nariadenia7. Paušálna sadzba pokrývajúca všetky ostatné
výdavky projektu je stanovená vo výške 40 % oprávnených priamych
výdavkov na zamestnancov.
V rámci vyzvania nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka
realizácie projektu. Časová oprávnenosť výdavkov projektu, ktorá je
uvedená v kapitole 3.1 Príručky k OV pre NP, však, musí byť dodržaná.

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: OPRÁVNENOSŤ MIESTA REALIZÁCIE NÁRODNÉHO PROJEKTU
11

Podmienka, že projekt je realizovaný
na oprávnenom území

Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území.
Oprávneným územím pre aktivity v rámci národného projektu Odborne o
energii je celé územie SR8.

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: KRITÉRIÁ PRE VÝBER NÁRODNÉHO PROJEKTU
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Podmienka splnenia kritérií pre výber

Národný projekt musí splniť hodnotiace kritériá. Prostredníctvom
hodnotiacich kritérií posudzuje SO kvalitatívnu úroveň projektu

V rámci predmetného vyzvania sa uplatňuje Príručka k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP KŽP, verzia 1.5, platná od
23.11.2018.
7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a
Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č.
1083/2006.
8 V rámci národného projektu Odborne o energii sa uplatňuje princíp pro rata.
6

7

projektov

predloženého prostredníctvom ŽoNFP. Hodnotiace kritériá pre národné
projekty, ich kategorizácia do hodnotiacich oblastí, ako aj spôsob ich
aplikácie je uvedený v dokumente Kritériá pre výber projektov
Operačného programu Kvalita životného prostredia9 (v časti 2.2.)
Hodnotiace kritériá sú aplikované odbornými hodnotiteľmi v procese
odborného hodnotenia ŽoNFP a slúžia na posúdenie kvalitatívnej úrovne
projektu predloženého prostredníctvom ŽoNFP.
Hodnotiace kritériá sú stanovené výlučne formou vylučovacích kritérií. Na
splnenie hodnotiacich kritérií musia byť vyhodnotené kladne všetky
hodnotiace kritériá.
Výberové kritéria sa v prípade národného projektu neuplatňujú.

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: SPÔSOB FINANCOVANIA NÁRODNÉHO PROJEKTU
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Podmienka relevantného spôsobu
financovania – predfinancovanie,
zálohové platby, refundácia

V rámci vyzvania sa uplatňujú nasledovné spôsoby financovania:
 zálohové platby;
 predfinancovanie;
 refundácia;
v súlade s pravidlami uvedenými v platnom Systéme finančného
riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho
námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020.
Forma poskytnutia príspevku: nenávratný finančný príspevok.

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU VYPLÝVAJÚCE Z
OSOBITNÝCH PREDPISOV
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Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci
a vyplývajúce zo schém štátnej
pomoci/pomoci de minimis

Oprávnené aktivity tak, ako sú stanovené týmto vyzvaním nie sú
poskytovaním štátnej pomoci a teda vo vzťahu k oprávneným aktivitám sa
neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci.
Ak žiadateľ/prijímateľ uvedené pravidlo poruší a nezachová striktne
charakter svojho projektu, ktorý svojimi aktivitami nepredstavuje štátnu
pomoc, nesie za svoje konanie plnú právnu zodpovednosť v súvislosti s
porušením pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci.
Žiadateľ/prijímateľ zároveň berie na vedomie, že rovnaké právne následky
nastanú aj v prípade, ak v rámci jeho projektu dôjde k poskytnutiu, tzv.
nepriamej štátnej pomoci alebo k poskytnutiu inej formy výhody, ktorá na
základe Zmluvy o fungovaní EÚ znamená porušenie pravidiel týkajúcich
sa štátnej pomoci.
Žiadateľ/prijímateľ si je zároveň vedomý, že štátnou pomocou sa v tejto
súvislosti rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na
podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ priamo alebo nepriamo z
prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných
zdrojov podnikateľovi, pričom však nezáleží na právnej forme
žiadateľa/prijímateľa a spôsobe jeho financovania.

15

Podmienka
neporušenia
zákazu
nelegálneho zamestnávania štátneho
príslušníka tretej krajiny za obdobie 5

Žiadateľ nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu10 štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5
rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP na realizáciu národného projektu.

V rámci predmetného vyzvania sa uplatňujú Kritériá pre výber projektov Operačného programu Kvalita životného prostredia, verzia 2.1,
platná od 12.07.2017.
10 Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov.
9

8

rokov
ŽoNFP

predchádzajúcich

podaniu

Kategória podmienok poskytnutia príspevku: ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU
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Oprávnenosť z hľadiska
s horizontálnymi princípmi

17

Maximálna a minimálna výška
príspevku

súladu

Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť v súlade s horizontálnymi
princípmi udržateľný rozvoj, rovnosť mužov a žien a nediskriminácia, ktoré
sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8
všeobecného nariadenia.
Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu nesmie
prekročiť sumu 8 210 398,00 EUR.

18

Podmienky poskytnutia príspevku z
hľadiska definovania merateľných
ukazovateľov projektu

Výstupy/výsledky, ktoré majú byť dosiahnuté realizáciou aktivít projektu
musia byť kvantifikované prostredníctvom merateľných ukazovateľov
definovaných v Prílohe č. 3 vyzvania – Zoznam povinných
merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov
relevantných k horizontálnym princípom.

3. OVEROVANIE PODMIENOK POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU A ĎALŠIE INFORMÁCIE K
VYZVANIU
Overovanie podmienok poskytnutia príspevku:
SO v konaní o žiadosti overuje splnenie podmienok poskytnutia príspevku v súlade s vyzvaním a dokumentmi, na ktoré sa
vyzvanie odvoláva. Konanie o žiadosti prebieha v rámci nasledujúcich základných fáz:
1. administratívne overenie;
2. odborné hodnotenie;
3. opravné prostriedky (nepovinná časť konania).
SO je oprávnený overiť podmienky poskytnutia príspevku alebo niektoré z podmienok poskytnutia príspevku priamo na mieste
u žiadateľa. Bližšie informácie o postupe SO v rámci jednotlivých fáz konania sú definované v Príručke pre žiadateľa, v Kapitole
4. Schvaľovanie národného projektu.
O žiadosti o NFP môže byť v súlade so zákonom o príspevku z EŠIF rozhodnuté nasledovne:
1. vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP;
2. vydaním Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP;
3. vydaním Rozhodnutia o zastavení konania o ŽoNFP.
Zverejňovanie informácií:
RO/SO zverejní na svojom webovom sídle www.op-kzp.sk a www.siea.sk do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania
o žiadosti informáciu o schválenom/neschválenom národnom projekte. Informácia o výsledku konania o národnom projekte
obsahuje údaje podľa § 48 ods. 1, resp. 2 zákona o príspevku z EŠIF.
Zároveň Centrálny koordinačný orgán zverejňuje na svojom webovom sídle v prípade schválenia žiadosti o NFP údaje
o právoplatnom Rozhodnutí o schválení ŽoNFP, v rozsahu podľa § 48 ods. 5 zákona o príspevku z EŠIF.
Žiadateľ berie na vedomie, že zverejňované informácie, ktoré sú považované za osobné údaje sú RO/SO a Centrálny
koordinačný orgán oprávnení zverejniť bez osobitného súhlasu žiadateľa v súlade s § 47 zákona o príspevku z EŠIF.
Rozhodnutie o schválení ŽoNFP:
V prípade schválenia žiadosti o NFP, z dôvodu totožnosti poskytovateľa a prijímateľa, bude vydané Rozhodnutie o schválení
ŽoNFP, na základe ktorého sa poskytuje prijímateľovi príspevok. Rozhodnutie o schválení ŽoNFP v súlade s § 16 ods. 2
zákona o príspevku z EŠIF obsahuje aj práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu.
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Bližšie podrobnosti a procesný postup pred vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP je uvedený v Príručke pre žiadateľa,
v Kapitole 5. Rozhodnutie o schválení ŽoNFP.
Podmienky poskytnutia príspevku stanovené v tomto vyzvaní sú predmetom overovania v konaní o žiadosti o NFP
a musia byť splnené bez ohľadu na skutočnosť, či ich úplné znenie je priamo uvedené v texte vyzvania alebo je
uvádzané, resp. bližšie opísané v dokumente/dokumentoch, na ktoré sa toto vyzvanie odvoláva.

4. IDENTIFIKÁCIA SYNERGICKÝCH A KOMPLEMENTÁRNYCH ÚČINKOV
Informácie o synergických a komplementárnych účinkoch vo vzťahu k Špecifickému cieľu 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych
plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území:
Program:

Operačný program Kvalita životného prostredia

Identifikované výzvy
so synergickým
účinkom k programu:

Program: INTERREG Europe
Prioritná os: 3 Nízkouhlíkové hospodárstvo
Tematický cieľ: 4 Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita: 4(e) – Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä
pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a
adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy
Špecifický cieľ: 3.1 Zlepšiť implementáciu politík a programov regionálneho rozvoja, najmä
programov zameraných na investovanie do rastu a zamestnanosti a, pokiaľ je to relevantné,
programov EÚS zaoberajúcich sa prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo

Odkaz na webové
sídlo:
Zverejnenie výzvy:

http://www.interreg4c.eu/interreg-europe/

Informácia o
oblastiach, v ktorých
dochádza k synergii:

Program Interreg Europe 2014 – 2020 je komplementárnym programom k štrukturálnym
fondom EÚ. Výzvy sa vyhlasujú v 10 mesačnej perióde. Cieľom výzvy Prioritnej osi 3 Nízkouhlíkové hospodárstvo programu Interreg Europe 2014 – 2020 je zlepšenie
implementáciu politík a programov regionálneho rozvoja, najmä programov zameraných na
investovanie do rastu a zamestnanosti a, pokiaľ je to relevantné, programov EÚS
zaoberajúcich sa prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Identifikovaná
podpora z programov
EÚ so synergickým
účinkom k programu:

Identifikované výzvy EŠIF so synergickým účinkom k programu:

marec 2017

Program: Stredná Európa
Prioritná os:2 Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v STREDNEJ EURÓPE
Tematický cieľ: 4 Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita: 4e: podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území,
predovšetkým mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility
a adaptačných opatrení na zmierňovanie jej vplyvov
Špecifický cieľ: 2.2 Zlepšiť územne založené nízkouhlíkové stratégie a politiky podporujúce
zmiernenie zmeny klímy
Špecifický cieľ 2.3 Zlepšiť kapacity pre plánovanie mobility vo funkčných mestských
oblastiach s cieľom znížiť emisie CO2

Odkaz na webové

www.central2014.gov.sk/program-central-europe-2014/
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sídlo:

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/home.html

Zverejnenie výzvy:

21.septembra 2017

Informácia o
oblastiach, v ktorých
dochádza k synergii:

Výzva je o.i. zameraná na vývoj a implementáciu integrovaných územných stratégií a plánov
na zvýšenie využívania potenciálov endogénnej obnoviteľnej energie a na zlepšenie
regionálnej energetickej výkonnosti; na navrhovanie a testovanie koncepcií a nástrojov na
využívanie endogénnych obnoviteľných zdrojov energie; na vývoj a implementácia
územných stratégií na zlepšenie energetického manažmentu vo verejnom i súkromnom
sektore (najmä v MSP); na vývoj stratégií a politík na základe dopytu, zameraných na
zníženie spotreby energie (napríklad inteligentné meranie, distribúcia inteligentných
spotrebiteľských aplikácií atď.) a na rozvoj a testovanie riešení na lepšie prepojenie a
koordináciu energetických sietí zameraných na integráciu a využívanie obnoviteľných
zdrojov energie.

Identifikovaná
podpora z programov
EÚ so synergickým
účinkom k programu:

Program: URBACT III
Prioritná os:
Tematický cieľ: 4 Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita:
Špecifický cieľ: 2 Zlepšenie plánov udržateľných mestských stratégií a akčných plánov
miest

Odkaz na webové
sídlo:

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=204783
http://urbact.eu/goodpracticecall

Zverejnenie výzvy:

2018

Informácia o
oblastiach, v ktorých
dochádza k synergii:

Vytvorením implementačnej siete podporuje URBACT III hľadanie Inšpirujúcich riešení pre
lepšie mestá, ktoré okrem iného zahŕňajú aj zlepšovanie životného prostredia a zlepšenie
kvality ovzdušia.

Identifikované výzvy
so synergickým
účinkom k programu:
Odkaz na webové
sídlo:
Zverejnenie výzvy:

Program: LIFE +

Informácia o
oblastiach, v ktorých
dochádza k synergii:

Program LIFE+ je komplementárnym programom k štrukturálnym fondom EÚ. Výzvy sa
vyhlasujú zverejnením v Úradnom vestníku EÚ. Výzva sa vzťahuje na tematickú oblasť
Prostredie a efektívnosť zdrojov a je zameraná na rozvoj, testovanie a demonštrovanie
politík a manažérskych prístupov a riešení zahrňujúcich rozvoj inovatívnych technológií s
ohľadom na rešpektovanie vzťahu medzi prostredím a zdravím a na zlepšovanie vedomostí
potrebných pre rozvoj, implementáciu, posúdenie, monitorovanie a vyhodnotenie dopadov
politiky životného prostredia a legislatívy na životné prostredie v Únií ako aj mimo nej.

Identifikovaná
podpora z programov
EÚ so synergickým
účinkom k programu:
Odkaz na webové
sídlo:

Program: Horizont 2020

Zverejnenie výzvy:

2018

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/
28. apríla 2017

http://h2020.cvtisr.sk/

Program Horizont 2020 je komplementárnym programom k štrukturálnym fondom EÚ. Výzvy
sa vyhlasujú na základe harmonogramu výziev. Cieľom pilieru Spoločenské výzvy
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Informácia o
oblastiach, v ktorých
dochádza k synergii:

programu Horizont 2020 je riešenie aj Tematickej oblasti Bezpečná, čistá a efektívna
energia. V rámci zmienenej tematickej oblasti bola vyhlásená výzva so zameraním na
zníženie emisií skleníkových plynov s cieľom presadiť využívanie obnoviteľných zdrojov
energií, energetickej efektívnosti a využívanie nízkouhlíkových technológií znovuvyužitím
CO2.

5. Zmena a zrušenie vyzvania
SO je v súlade s § 26 ods. 3, v spojení s § 17 ods. 6, 7 a 8 zákona o príspevku z EŠIF oprávnený vyzvanie zmeniť alebo zrušiť
a to v prípadoch, kedy nie je možné konať o žiadosti o NFP predloženej na základe pôvodného vyzvania, alebo je zmena
vyzvania potrebná za účelom jeho optimalizácie, resp. vhodnejšieho nastavenia.
SO je oprávnený vykonať zmeny formálnych náležitostí vyzvania (§ 17 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF). SO v prípade
vykonania zmien formálnych náležitostí vyzvania posudzuje ich dopad z hľadiska zachovania princípov transparentnosti,
rovnakého zaobchádzania a primeranosti.
SO je oprávnený vyzvanie zmeniť do uzavretia vyzvania, ak sa zmenou podstatným spôsobom nezmenia podmienky
poskytnutia príspevku určené vo vyzvaní (povolenou zmenou je, napr. zmena formy preukazovania podmienky poskytnutia
príspevku). SO umožní žiadateľovi v primeranej lehote zmeniť ŽoNFP predloženú do termínu zmeny vyzvania.
V prípade legislatívnych zmien, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na zmenu podmienok poskytnutia príspevku, takáto zmena
nepredstavuje zmenu vyzvania za predpokladu, že novelizáciou alebo vydaním nového všeobecne záväzného právneho
predpisu nedôjde k zmene vecnej podstaty podmienky poskytnutia príspevku. SO v takom prípade posudzuje žiadosť o NFP
podľa aktuálne platného právneho predpisu, rešpektujúc prechodné ustanovenia vo vzťahu k jeho účinnosti. V prípade, ak
legislatívne zmeny vyvolajú potrebu zmeny v podmienkach poskytnutia príspevku, SO v nadväznosti na ich posúdenie
rozhodne o potrebe zmeny alebo zrušenia vyzvania. V prípade, ak v dôsledku legislatívnej zmeny dôjde k zmene právnej formy
oprávneného žiadateľa, je oprávneným žiadateľom jeho právny nástupca v súlade s platnou právnou úpravou.
V prípade zmien spojených s predkladaním ŽoNFP prostredníctvom ITMS2014+ (napr. zmeny v technickom spôsobe vypĺňania
jednotlivých častí žiadosti o NFP), takéto zmeny nepredstavujú zmenu vyzvania, pričom o relevantných technických
postupoch bude SO žiadateľa informovať.
V prípade identifikácie chýb v písaní, v počtoch alebo iných zrejmých nesprávností (napr. vyplývajúce z potreby úpravy
technických náležitostí vybraných vzorových formulárov príloh ŽoNFP alebo iných častí vyzvania alebo dokumentov týkajúcich
sa vyzvania) takéto zmeny nepredstavujú zmenu vyzvania a o vykonaných opravách/úpravách SO pre OP KŽP informuje
žiadateľov zverejnením na webovom sídle www.op-kzp.sk a www.siea.sk (vrátane prípadného zverejnenia dokumentu
s odstránenou technickou chybou).
Ak dôjde k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku, alebo ak z objektívnych dôvodov nie je možné financovať
národný projekt na základe vyzvania, SO vyzvanie zruší. Ak SO nerozhodol o žiadosti o NFP do dátumu zrušenia vyzvania, SO
vráti žiadateľovi predloženú žiadosť o NFP.
Pravidlá pre zmenu/zrušenie vyzvania sa rovnako aplikujú na prípad zmien v dokumentoch, na ktoré sa vyzvanie odvoláva a
takéto zmeny majú vplyv na zmenu podmienok poskytnutia príspevku.
Zmena vyzvania je realizovaná formou usmernenia k vyzvaniu, ktoré SO zverejňuje na webovom sídle www.op-kzp.sk.
Zrušenie vyzvania je realizované formou informácie o zrušení vyzvania, ktoré SO zverejňuje na webovom sídle
www.op-kzp.sk. Informácie podľa predchádzajúcej vety sú zároveň zverejnené aj na webovom sídle www.siea.sk.
O zverejnení zmeny/zrušenia vyzvania informuje zároveň SO elektronicky žiadateľa.
Každé usmernenie k vyzvaniu/informácia o zrušení vyzvania jasným spôsobom identifikuje zmeny vyzvania vrátane
zdôvodnenia ich vykonania, resp. zdôvodnenie zrušenia vyzvania, ako aj dokumentáciu vyzvania, ktorá je zmenou vyzvania
dotknutá. SO zverejňuje spolu s usmernením k vyzvaniu aj zmenou dotknuté príslušné dokumenty vyzvania, v ktorých sú
zmeny vykonané formou sledovania zmien.
Zmena vyzvania, resp. zrušenie vyzvania je účinné v súlade s informáciou uvedenou v usmernení/informácii o zrušení
vyzvania, najskôr však dňom zverejnenia na webovom sídle www.op-kzp.sk.
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6. Prílohy vyzvania
1. Formulár ŽoNFP
2. Príručka pre žiadateľa vrátane formulárov povinných príloh ŽoNFP
3. Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP
4. Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov
5. Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. o príspevok v zmysle čl. 105a a nasl. nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 1929/2015 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom)
č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie
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