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1. KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE K PÍSOMNÉMU 
VZVANIU 
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor programov 
Nám. Ľ. Štúra 1 
812 35 Bratislava 
Tel. č.:  02/5956 2669, 02/5956 2522 
www.opzp.sk 
 
2. INDIKATÍVNA VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na toto písomné vyzvanie je (v rámci 
alokácie pre Prioritnú osi 3) 31 764 706 EUR z fondu ERDF a zo štátneho rozpočtu. 
 
3. CIELE PÍSOMNÉHO VYZVANIA 
 
Špecifickým cieľom tohto písomného vyzvania je uplatňovania nástrojov finančného 
inžinierstva v súlade s článkom 44 všeobecného nariadenia, konkrétne iniciatívy JEREMIE 
(Joint European REsources for MIcro and Medium Enterprises - Spoločné európske zdroje 
pre malé a stredné podniky), ktorá je spoločnou iniciatívou EK, Európskej investičnej banky 
a Európskeho investičného fondu zameranou na podporu prístupu malých a stredných 
podnikov ku kapitálu v regiónoch EÚ v programovom období 2007 – 2013. 
 
V rámci operačného cieľa 3.1 Ochrana ovzdušia je to predovšetkým transpozícia 
a implementácia predpisov EÚ, dosiahnutie ustanovených technických požiadaviek 
na prevádzku zdrojov, ktorými sa obmedzujú množstvá vypúšťaných znečisťujúcich látok. 
 
4. TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ NÁLEŽITOSTI  
 
Technicko-organizačné náležitosti v súvislosti s vypracovaním a predkladaním žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok a určenia termínu, miesta a spôsobu predkladania žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok sú uvedené v samostatnom dokumente „Technicko – 
organizačné náležitosti v súvislosti s vypracovaním a predložením ŽoNFP pre JEREMIE“, 
ktorý je prílohou tohto písomného vyzvania. 
 
5. OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA 
 
V rámci tohto písomného vyzvania je oprávneným žiadateľom Európsky investičný fond. 
 
6. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU  
 
Na poskytnutie návratnej formy pomoci prostredníctvom Európskeho investičného fondu sú 
oprávnené iba malé a stredné podniky1 a zároveň iba tieto skupiny aktivít: 

 

                                                 
1 V súlade s definíciou malých a stredných podnikov  podľa čl. 1 až 6 Prílohy č. I odporúčania Komisie 
2003/361/ES zo 6. mája 2003 o definícii malých a stredných podnikov (Ú. v. ES L 124, 20.5.2003) 
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A. Projekty zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych 
zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorými sa dosiahnu nižšie hodnoty emisií než sú 
požadované platnými právnymi predpismi (vrátane príslušných systémov 
monitorovania) alebo sa dosiahnu sprísnené požiadavky podľa nových predpisov 
a strategických dokumentov EÚ, najmä:  

o inštalovanie a modernizácia odlučovacích technológií, alebo iných koncových 
technológií (napr. DESOX, odprašovacie zariadenia, zakapotovanie technológie príp. 
dopravných pásov, vybudovanie zavlažovacích systémov haldových materiálov 
a troskovej jamy) a inštalácia BAT technológií (napr. zmena princípu technológie 
výroby, ktorej výsledkom je zníženie emisií, zmena surovinovej základne); 

o zmena palivovej základne na environmentálne prijateľnejšie palivo (v danom prípade 
okrem obnoviteľných zdrojov energie ako sú biomasa, bioplyn a slnečná 
a geotermálna energia a tepelných čerpadiel); 

o opatrenia investičného charakteru pre spaľovacie zariadenia za účelom zosúladenia 
s požiadavkami BAT (napr. DeSOx, DeNOx)2; 

o rekonštrukcia existujúcich spaľovní odpadov v zdravotníckych zariadeniach 
nad rámec smernice č. 2000/76/ES vrátane príslušných systémov automatizovaného 
monitorovania; 

o likvidácia kotolne a napojenie sa na centrálny zdroj tepla buď samostatne alebo spolu 
s modernizáciou primárnych a diaľkových rozvodov pre systémy centrálneho 
zásobovania teplom (zlepšenie izolácie rozvodných potrubí a zníženie úniku 
energetických médií vrátane úprav výmenníkových staníc tepla)  

B. Zavádzanie progresívnych technológií a technických opatrení na znižovanie emisií 
prchavých organických látok (VOC) zo zariadení, najmä: 

o opatrenia (technického charakteru) na znižovanie obsahu VOC v regulovaných 
výrobkoch podľa smernice 2004/42/ES3 o obmedzení emisií prchavých organických 
zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách 
a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 
1999/13/ES (napr. prechod výroby farieb a lakov a pod. na farby a laky obsahujúce 
menej VOC); 

o technologické opatrenia umožňujúce znižovanie emisií VOC v zariadeniach 
spadajúcich pod smernicu 99/13/ES4 (v súlade s definíciami uvedenými v prílohe č. 1 
uvedenej smernice5), ako napr. inštalácia odlučovacích zariadení (napr. katalytických 
a termooxidačných jednotiek), prechod na použitie vodou riediteľných farieb, lakov 
a lepidiel vo výrobnom procese a pod.; 

 

                                                 
2 V súčasnosti prebieha schvaľovanie smernice o priemyselných emisiách na úrovni Európskeho spoločenstva. 
3 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES z 21. apríla 2004 o obmedzení emisií prchavých 
organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch 
a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES. 
4 Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich 
pri používaní organických rozpúšťadiel pri určitých činnostiach a v určitých zariadeniach. 
5 Príloha č. 1 obsahuje tieto činnosti: polygrafia, odmasťovanie a čistenie povrchov, chemické čistenie, nanášanie 
náterov, následná povrchová úprava vozidiel, natieranie pásov a zvitkov, natieranie navíjaných drôtov, nanášanie 
lepidla, výroba obuvi, výroba náterových látok, lakov a tlačiarenských farieb a lepidiel, výroba farmaceutických 
výrobkov, výroba a spracovanie gumy, extrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných 
olejov, impregnácia dreva, laminovanie dreva a plastov. 
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7. OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU  
 
Základným východiskom pre stanovenie oprávnenosti výdavkov je článok 56 nariadenia Rady 
(ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde. 
 
Vo vzťahu k uplatňovaniu iniciatívy JEREMIE ako nástroja finančného inžinierstva 
v súvislosti so všeobecnými zásadami oprávnenosti výdavkov platí, že výdavky týkajúce sa 
implementácie iniciatívy JEREMIE sú v súlade s rozhodnutím Komisie K(2010)2270 
z 15.4.2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007)5500, ktorým sa schválil operačný 
program Životné prostredie pomoci Spoločenstva z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 
Kohézneho fondu v rámci cieľa konvergencie v regiónoch Slovenskej republiky, považované 
za oprávnené od 29.1.2010 do 31.12.2015. 
 
Oprávnené výdavky vo vzťahu k implementácii iniciatívy JEREMIE sa presnejšie 
a podrobnejšie stanovujú v dokumente: „Usmernenie riadiaceho orgánu k oprávnenosti 
výdavkov implementácie Operačného cieľa č. 3.1 Ochrana ovzdušia v rámci Operačného 
programu Životné prostredie prostredníctvom iniciatívy JEREMIE“, ktorý je prílohou tohto 
písomného vyzvania. 
 
Oprávnené výdavky na poskytnutie návratnej formy pomoci prostredníctvom Európskeho 
investičného fondu sú presnejšie a podrobnejšie stanovené v podpornom dokumente: 
„Usmernenie riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované zo ŠF 
a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie na programové obdobie 2007 – 
2013“. 
 
Obmedzenia vo vzťahu k oprávneným/neoprávneným výdavkom na poskytnutie návratnej 
formy pomoci prostredníctvom Európskeho investičného fondu pre operačný cieľ 3.1. 
pre skupinu I. oprávnených aktivít: Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich 
látok v ovzduší najmä tuhých znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, 
VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH: 
• Na podporu budú oprávnené len projekty, z ktorých je zrejmé, že v porovnaní 

s požiadavkami ochrany ovzdušia podľa príslušných smerníc EÚ, predpisov SR 
a referenčných dokumentov pre najlepšiu dostupnú techniku sa dosahuje lepšia úroveň 
ochrany ovzdušia t.j. projektované parametre emisných veličín6 sú nižšie ako určené 
emisné limity, technické požiadavky alebo všeobecné podmienky prevádzkovania 
pre príslušný zdroj, časť zdroja alebo zariadenie7, sú splnené požiadavky 
na monitorovanie emisií a imisií8 a súčasne ročné emisie podľa projektu (prepočítané 
na referenčné tony SO2) v cieľovom roku sú nižšie ako emisie za porovnateľné obdobie 
(napríklad: priemer za 3 roky, prípadne priemer za 5 rokov alebo najvyššia emisia za rok 
z posledných 5 rokov). 

• Výstavba nových zdrojov znečisťovania ovzdušia bude oprávnená len za predpokladu, že 
bude odstavený zdroj existujúci a zároveň dôjde k zníženiu celkového množstva emisií 
za rok v porovnaní s pôvodným zdrojom. 

• Pri podporených projektoch môže dôjsť k zvýšeniu kapacity, prípadne príkonu, ale len 
za predpokladu zníženia celkového množstva emisií za rok.  

                                                 
6 § 3 odsek 1 vyhlášky MŽP SR č.408/2003 Z.z. 
7 vyhlášky MŽP SR č. 704/2002 Z.z., 706/2002 Z.z., 409/2003 Z.z. 
8 vyhláška MŽP SR č. 408/2003 Z.z. 
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• Neoprávnené sú projekty zmeny palivovej základne na environmentálne prijateľnejšie 
palivo, kde žiadateľom nie je držiteľ povolenia na výrobu alebo na výrobu a rozvod tepla 
zákona č. 99/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej 
energetike a ktorým sa dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ak je také povolenie podľa tohto 
zákona pre danú činnosť potrebné. 

• Neoprávnené sú projekty zmeny palivovej základne, ktoré budú realizované v bytových 
domoch. 

• Neoprávnené sú projekty zmeny palivovej základne, kde nedôjde k vyradeniu pôvodného 
kotla o výkone rovnajúcom sa alebo väčšom ako výkon nového zariadenia, ktorého 
inštalácia je predmetom projektu. 

• Projekty, kde žiadateľ nepredloží účtovné záznamy o nakúpenom množstve paliva 
za predchádzajúci kalendárny rok sú neoprávnené. 

• V prípade spaľovní odpadov zo zdravotníckych zariadení sú oprávnené len tie projekty 
na rekonštrukciu, ktoré nesmerujú k zvýšeniu celkových emisií znečisťujúcich látok. 

• Spomedzi projektov, ktoré sú zamerané na predchádzanie vzniku znečistenia ovzdušia 
alebo zníženie emisií do ovzdušia z jestvujúcich zdrojov znečisťovania zmenou palivovej 
základne na plynné palivo, sú vylúčené projekty, z ktorých nie je zrejmé, že príslušné 
zariadenia na spaľovanie palív zodpovedajú požiadavkám na ekologicky vhodný výrobok 
podľa kritérií vyhlásených EÚ (Modrý kvet), SR (environmentálne vhodný výrobok) 
alebo kritérií označovania iného členského štátu EÚ, ktoré sú zhodné alebo prísnejšie (ide 
o zariadenia, ktoré v čase ich inštalácie nezodpovedajú napr. požiadavkám na účinnosť 
podľa najaktuálnejšieho stavu techniky). 

• Projekty plynofikácie obcí nie sú oprávnené. 
• Projekty komplexnej rekonštrukcie zariadení občianskej vybavenosti (materské, základné 

a stredné školy, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia na výkon sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately, kultúrne domy, osvetové strediská) a zdravotníckych 
zariadení (všeobecných a špecializovaných nemocníc) zahŕňajúce okrem zmeny palivovej 
základne aj ďalšiu rekonštrukciu (napr. rekonštrukcia sociálnych zariadení, prestavba 
interiéru, bezbariérové vstupy, zateplenie budovy apod.) nie sú oprávnené. 

• Projekty poľnohospodárskych podnikov nie sú oprávnené. 
• Projekty lesných podnikov nie sú oprávnené. 
 
8. OPRÁVNENOSŤ MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU 
 
Pre toto písomné vyzvanie je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie 
Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj. 
 
9. ČASOVÁ OPRÁVNENOSŤ REALIZÁCIE PROJEKTU 
 
Minimálna a maximálna časová oprávnenosť realizácie projektu nie je stanovená. 
 
10. ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI 
 
Forma pomoci 
Pomoc je poskytovaná ako návratný finančný príspevok. 
 
Výška pomoci (minimálna a maximálna) 
Minimálna a maximálna výška pomoci na projekt sa nestanovuje. 
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Intenzita pomoci 

Celkové oprávnené výdavky 
Zdroje EÚ Národné verejné zdroje 

ERDF Štátny rozpočet Spolu 

85,0 % 15,0 % 100,0 % 
 

Prioritné témy 
V rámci tohto písomného vyzvania bude podporená nasledovná kategória prioritných tém 
v zmysle Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú 
vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde 
a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja., príloha č. II, dimenzie „Prioritná téma“: 

47 Kvalita vzduchu 

 
PRÍLOHY PÍSOMNÉHO VYZVANIA 
 
I. TECHNICKO – ORGANIZAČNÉ NÁLEŽITOSTI V SÚVISLOSTI S VYPRACOVANÍM A PREDLOŽENÍM 
ŽIADOSTI O NFP PRE JEREMIE 
II. FORMULÁR ŽIADOSTI O NFP 
III. INŠTRUKCIA NA VYPRACOVANIE ŽIADOSTI O NFP  
IV. USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU K OPRÁVNENOSTI VÝDAVKOV IMPLEMENTÁCIE 
OPERAČNÉHO CIEĽA Č. 3.1 OCHRANA OVZDUŠIA V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ 
PROSTREDIE PROSTREDNÍCTVOM INICIATÍVY JEREMIE 
 
PODPORNÉ DOKUMENTY A INFORMÁCIE 
 
 Operačný program Životné prostredie (v 2.0) 
 Programový manuál Operačného programu Životné prostredie (v 5.1) 
 Manuál pre informovanie a publicitu 
 Usmernenie riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované 

z ERDF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie na programové 
obdobie 2007 – 2013 


