Ministerstvo životného prostredia SR
ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie

vyhlasuje

VÝZVU
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Operačný program Životné prostredie
Prioritná os 4

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Operačný cieľ:
4.1 PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU
4.2 PODPORA AKTIVÍT NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV

Kód výzvy: OPŽP-PO4-11-1

Dátum vyhlásenia výzvy: 2. 2. 2011
Dátum uzavretia výzvy: 3. 5. 2011

Schválil:

Dátum: 1. 2. 2011

Ing. József Nagy
minister životného prostredia SR

VÝZVA OPŽP-PO4-11-1

1. KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE K VÝZVE
Základné informácie, predovšetkým písomnou formou:
Ministerstvo životného prostredia SR:
-

www.opzp.sk, www.enviro.gov.sk
info@enviro.gov.sk

Podrobné informácie, najmä telefonické a osobné konzultácie:
Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) Slovenskej
agentúry životného prostredia:
-

www.repis.sk
Odbor riadenia REPIS, Sabinovská 3, 080 01 Prešov, tel. č.: 051/7480 115, e-mail:
jozef.boglarsky@sazp.sk
regionálne kancelárie REPIS:

stredisko

adresa

REPIS
Banská Bystrica
REPIS
Banská Štiavnica
REPIS
Košice
REPIS
Nitra
REPIS
Poprad

Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Kammerhofská 26
96 901 Banská Štiavnica
Tajovského 10
040 01 Košice
Ďurkova 19
949 01 Nitra
Sobotské námestie 62
05801 Poprad – Spišská
Sobota
Sabinovská 3
080 01 Prešov
Dlhá 3
971 01 Prievidza
Svätoplukova 40
979 01 Rimavská Sobota
Pažitná 84
917 01 Trnava
Dolný val 20
012 06 Žilina

REPIS
Prešov
REPIS
Prievidza
REPIS
Rimavská Sobota
REPIS
Trnava
REPIS
Žilina

telefón

e-mail
bb-repis@sazp.sk

048/ 4135 211
bs-repis@sazp.sk
045/ 6920 681
055/ 6114 713
055/ 6253 240

ke-repis@sazp.sk
nr-repis@sazp.sk

037/ 6524 189
pp-repis@sazp.sk
052/ 4781 614
po-repis@sazp.sk
051/ 7716 441
pd-repis@sazp.sk
046/ 5425 093
rs-repis@sazp.sk
047/ 5621 419
033/ 5536 613

tt-repis@sazp.sk

041/ 5620 704

za-repis@sazp.sk

2. INDIKATÍVNA VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 45 000 000 EUR
z Kohézneho fondu a zo štátneho rozpočtu.
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3. CIELE VÝZVY
Špecifickým cieľom výzvy je dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR
v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov
environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy.
V rámci operačného cieľa č. 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu je cieľom
výzvy podporiť zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného
zberu komunálnych odpadov na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného
zberu, dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového
komunálneho odpadu.
V rámci operačného cieľa č. 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov je cieľom
výzvy podporiť zvýšenie množstva zhodnocovaných odpadov. Zákon o odpadoch definuje
zhodnocovanie odpadov ako činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo
biologických vlastností odpadov. Z hľadiska spôsobu využitia pôvodných vlastností odpadov
budú mať prioritu projekty zamerané na materiálové zhodnocovanie odpadov.

4. TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ NÁLEŽITOSTI VÝZVY
Technicko-organizačné náležitosti v súvislosti s vypracovaním a predkladaním žiadosti
o nenávratný finančný príspevok, vrátane získania prístupu do verejnej časti (portálu)
IT monitorovací systém (ITMS) a určenia termínu, miesta a spôsobu predkladania žiadosti
o nenávratný finančný príspevok sú uvedené v kapitole 3 „Príručky pre žiadateľa
o nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF pre žiadosti, ktorých celkové náklady
nepresahujú 50 mil. EUR“, ktorá je prílohou tejto výzvy.

5. OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledovné subjekty:
Operačný cieľ č. 4. 1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Presné vymedzenie
Maximálna výška
Vymedzenie skupiny
oprávneného
oprávnených aktivít
príspevku zo
zdrojov EÚ a ŠR (v
subjektu
(príp. aj typu
súlade so Stratégiou
projektov), pre ktoré
financovania projektov
je daný prijímateľ
podporovaných zo ŠF
oprávnený
∗
a KF)

Ministerstvo životného
prostredia SR

Skupina I. – bod J Koncepcia separovaného
zberu komunálneho

100 %

Minimálna výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa (v súlade
so Stratégiou
financovania projektov
podporovaných zo ŠF
a KF)*

0%

∗

Iba v prípadoch, ak príspevkové organizácie zriadené orgánmi verejnej správy, združenia s účasťou obcí alebo
fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie nie sú v rámci aktivít projektu prijímateľmi, na ktorých
sa vzťahuje schéma štátnej pomoci. V ostatných prípadoch platí maximálna intenzita pomoci stanovená
v schéme, v rámci ktorej príspevok z fondov EÚ predstavuje 85 % a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 15
% z celkových oprávnených verejných výdavkov.
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Presné vymedzenie
oprávneného
subjektu

obce alebo nimi
zriadené rozpočtové
alebo príspevkové
organizácie
združenia s účasťou
obcí (vrátane
mikroregiónov)1

právnické osoby
oprávnené na
podnikanie

Vymedzenie skupiny
oprávnených aktivít
(príp. aj typu
projektov), pre ktoré
je daný prijímateľ
oprávnený
odpadu v SR
Skupina I. (s výnimkou
Koncepcie separovaného
zberu komunálneho
odpadu v SR)
Skupina II.
Skupina I. (s výnimkou
Koncepcie separovaného
zberu komunálneho
odpadu v SR)
Skupina II.
Skupina I. (s výnimkou
Koncepcie separovaného
zberu komunálneho
odpadu v SR)
Skupina II.

Maximálna výška
príspevku zo
zdrojov EÚ a ŠR (v
súlade so Stratégiou
financovania projektov
podporovaných zo ŠF
a KF) ∗

obce alebo nimi
zriadené rozpočtové

Skupina II. - Realizačný
plán nakladania
s biologicky
rozložiteľnými odpadmi,
Stratégia nakladania
so stavebným odpadom
vrátane realizačného
plánu
Skupina I.
Skupina II. (s výnimkou

so Stratégiou
financovania projektov
podporovaných zo ŠF
a KF)*

95 %

5%

95 %

5%

95 %

5%

Operačný cieľ č. 4. 2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
Presné vymedzenie
Vymedzenie skupiny
Maximálna výška
oprávneného
oprávnených aktivít
príspevku zo
zdrojov EÚ a ŠR (v
subjektu
(príp. aj typu
súlade so Stratégiou
projektov), pre ktoré
financovania projektov
je daný prijímateľ
podporovaných zo ŠF
oprávnený
a KF) ∗
Ministerstvo životného
prostredia SR alebo
ním zriadené
rozpočtové alebo
príspevkové
organizácie

Minimálna výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa (v súlade

Minimálna výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa (v súlade
so Stratégiou
financovania projektov
podporovaných zo ŠF
a KF)*

100 %

0%

95 %

5%

1

Prijímateľmi pomoci môžu byť združenia, ktoré pozostávajú výlučne z obcí alebo z obcí a ďalších subjektov zo
sektora verejnej správy a vznikli na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov alebo § 20f až §21 zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
∗
Iba v prípadoch, ak príspevkové organizácie zriadené orgánmi verejnej správy, združenia s účasťou obcí alebo
fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie nie sú v rámci aktivít projektu prijímateľmi, na ktorých
sa vzťahuje schéma štátnej pomoci. V ostatných prípadoch platí maximálna intenzita pomoci stanovená
v schéme, v rámci ktorej príspevok z fondov EÚ predstavuje 85 % a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 15
% z celkových oprávnených verejných výdavkov.
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Presné vymedzenie
oprávneného
subjektu

alebo príspevkové
organizácie

vyššie územné celky
alebo nimi zriadené
rozpočtové alebo
príspevkové
organizácie

združenia s účasťou
obcí (vrátane
mikroregiónov)2

fyzické alebo právnické
osoby oprávnené na
podnikanie okrem
fyzických
alebo právnických osôb
podnikajúcich
v poľnohospodárskej
prvovýrobe alebo
v oblasti spracovania
produktov
poľnohospodárskej

Vymedzenie skupiny
oprávnených aktivít
(príp. aj typu
projektov), pre ktoré
je daný prijímateľ
oprávnený
Realizačného plánu
nakladania s biologicky
rozložiteľným odpadom
a Stratégie nakladania
so stavebným odpadom
vrátane realizačného
plánu)
Skupina III.
Skupina IV.
Skupina I.
Skupina II. (s výnimkou
Realizačného plánu
nakladania s biologicky
rozložiteľným odpadom
a Stratégie nakladania
so stavebným odpadom
vrátane realizačného
plánu)
Skupina III.
Skupina IV.
Skupina I.
Skupina II. (s výnimkou
Realizačného plánu
nakladania s biologicky
rozložiteľným odpadom;
Stratégie nakladania
so stavebným odpadom
vrátane realizačného
plánu)
Skupina III.
Skupina IV.
Skupina I.
Skupina II. (s výnimkou
Realizačného plánu
nakladania s biologicky
rozložiteľným odpadom
a Stratégie nakladania
so stavebným odpadom
vrátane realizačného
plánu)
Skupina III.
Skupina IV.

Maximálna výška
príspevku zo
zdrojov EÚ a ŠR (v
súlade so Stratégiou
financovania projektov
podporovaných zo ŠF
a KF) ∗

Minimálna výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa (v súlade
so Stratégiou
financovania projektov
podporovaných zo ŠF
a KF)*

95 %

5%

95 %

5%

95 %

5%

2

Prijímateľmi pomoci môžu byť združenia, ktoré pozostávajú výlučne z obcí alebo z obcí a ďalších subjektov zo
sektora verejnej správy a vznikli na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov alebo § 20f až §21 zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
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Presné vymedzenie
oprávneného
subjektu

Vymedzenie skupiny
oprávnených aktivít
(príp. aj typu
projektov), pre ktoré
je daný prijímateľ
oprávnený

Maximálna výška
príspevku zo
zdrojov EÚ a ŠR (v
súlade so Stratégiou
financovania projektov
podporovaných zo ŠF
a KF) ∗

Minimálna výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa (v súlade
so Stratégiou
financovania projektov
podporovaných zo ŠF
a KF)*

prvovýroby alebo
v lesnom hospodárstve3

Financovanie uvedených oprávnených prijímateľov, vrátane stanovenia podielu jednotlivých
zdrojov spolufinancovania, t.j. zdrojov EÚ a zdrojov štátneho rozpočtu (viď prílohu č. 3 tohto
manuálu) v rámci nenávratného finančného príspevku poskytnutého prijímateľovi, sa bude
uskutočňovať podľa pravidiel obsiahnutých v platnej Stratégii financovania štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, ako aj v platnom Systéme
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie
2007 – 20134.
Vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa sa uplatňujú tiež ďalšie podmienky poskytnutia pomoci
v zmysle bodov 12. a 13. tejto výzvy.

6. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU
V rámci operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu sú pre túto
výzvu oprávnené nasledovné aktivity:
I. skupina: Zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu
komunálneho odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu:

3

Poľnohospodárskou prvovýrobou sa rozumie výroba, chov alebo pestovanie primárnych produktov vrátane
zberu, dojenia a produkcie hospodárskych zvierat pred zabitím, poľnohospodárska prvovýroba zahŕňa tiež chov
rýb a zber divo rastúcich produktov. Spracovaním poľnohospodárskych produktov znamená akékoľvek
pôsobenie na poľnohospodársky produkt, výsledkom ktorého je taktiež poľnohospodársky produkt, s výnimkou
poľnohospodárskych činností potrebných na prípravu živočíšneho alebo rastlinného produktu na prvý predaj.
4
V rámci uplatňovania vyššie uvedených pravidiel sa prijímatelia rozčleňujú na prijímateľov zo sektora verejnej
správy alebo prijímateľov zo súkromného sektora.
Medzi prijímateľov z verejnej správy v súlade s § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov patria právnické osoby zapísané v registri organizácií
vedenom Štatistickým úradom SR podľa osobitného predpisu a zaradené vo verejnej správe v súlade s jednotnou
metodikou platnou pre Európsku úniu, a to: a) v ústrednej správe, b) v územnej samospráve, c) vo fondoch
sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia.
V ústrednej správe sa vykazujú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, štátne účelové
fondy, Fond národného majetku SR a Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré
sú zapísané a zaradené v registri podľa vyššie uvedeného odseku.
V územnej samospráve sa vykazujú obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a
príspevkové organizácie.
Vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia sa vykazuje Sociálna poisťovňa a zdravotné
poisťovne.
Medzi prijímateľov zo súkromného sektora patria subjekty, ktoré nespadajú pod vymedzenie v § 3 zákona
č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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A. projekty zamerané na budovanie zberných miest a dvorov (priestor, kde môžu občania
odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu
podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch),
B. budovanie regionálnych zberných miest a dvorov na zložky komunálneho odpadu
v rámci separovaného zberu,
C. projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych
odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber podľa § 39 zákona
o odpadoch (papier, plasty, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad) - tieto projekty
budú podporované prioritne,
D. projekty zamerané na zavedenie komplexného systému separovaného zberu
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
E. projekty regionálneho charakteru na zavedenie separovaného zberu jedlých olejov
a tukov,
F. projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu nebezpečných zložiek
komunálnych odpadov,
G. projekty zamerané na rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych
odpadov (rozšírenie počtu separovaných zložiek komunálnych odpadov, zväčšenie
plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov) – prioritne budú
podporované projekty zamerané na separovaný zber zložiek komunálnych odpadov
uvedených v § 39 zákona o odpadoch),
H. projekty zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálnych
odpadov,
I. aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu
komunálnych odpadov ako súčasť investičných aktivít v projekte,
J. koncepcia separovaného zberu komunálneho odpadu v SR.
II. skupina: Dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového
komunálneho odpad:
A. projekty zamerané na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov
(triediace linky, dotrieďovacie zariadenia, lisy, drviče),
B. projekty zamerané na dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu a zmesového
komunálneho odpadu,
C. projekty regionálnych integrovaných zariadení na separáciu a dotrieďovanie zložiek
komunálnych odpadov.
V rámci operačného cieľa 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov sú pre túto
výzvu oprávnené nasledovné aktivity:
I. skupina: Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo
environmentálne vhodným zneškodnením
II. skupina: Zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej alebo termickej
úpravy:
A. projekty zamerané na zhodnocovanie stavebných odpadov – prioritne budú
podporované projekty zamerané na zhodnocovanie drobných stavebných odpadov
(§ 6 ods. 1 zákona o odpadoch),
B. projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania
odpadov zo šatstva (20 01 10),
C. projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania
jedlých olejov a tukov,
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D. projekty zamerané na zhodnocovanie plastov (zmesné plasty, PE, PP, LDPE, HDPE,
PVC, PS a iné),
E. projekty zamerané na zhodnocovanie obalových materiálov, pre ktoré nie sú vytvorené
dostatočné spracovateľské kapacity (hliníkové obaly, viacvrstvové kombinované
materiály a iné),
F. projekty zamerané na recykláciu špecifických druhov odpadov zo skla (autosklá, sklá
z elektrozariadení a iné), papiera a elektroodpadov,
G. projekty zamerané na vybudovanie zariadení na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov – prioritne budú podporované projekty zamerané
na zhodnocovanie odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov a kuchynského
a reštauračného odpadu,
H. projekty zamerané na výstavbu regionálnych zariadení na mechanicko-biologickú
a termickú úpravu odpadov,
I. realizačný plán nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi,
J. aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti zhodnocovania
odpadov (BRKO) ako súčasť investičných aktivít v projekte,
K. projekty zamerané na zvýšenie miery zhodnotenia odpadov zo spracovania starých
vozidiel kategórie M1, N1 a L2e,
L. projekty zamerané na spracovanie starých vozidiel z rozličných dopravných
prostriedkov vrátane strojov neurčených na cestnú premávku:(napr. autobusy,
trolejbusy, nákladné automobily, návesy, prívesy, poľnohospodárske a stavebné stroje,
vyradená špeciálna vojenská technika, vagóny a pod.) s výnimkou starých vozidiel
kategórií M1, N1, L2e,
M. projekty zamerané na zhodnocovanie textilných odpadov,
N. projekty zamerané na zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík,
O. stratégia nakladania so stavebným odpadom vrátane realizačného plánu.
III. skupina: Zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality výstupných
produktov dobudovaním existujúcich BAT technológií v oblasti zhodnocovania odpadov:
A. projekty zamerané na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických
zariadení, pre ktoré nie sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity,
B. projekty zamerané na zhodnocovanie prenosných batérií a akumulátorov za účelom
dosiahnutia súladu so smernicou EP a R 2006/66/ES,
C. projekty zamerané na zvýšenie miery zhodnotenia odpadových olovených
akumulátorov v autorizovaných prevádzkach, s cieľom znížiť nebezpečnosť
odpadov vzniknutých pri ich spracovaní (napr. odsírenie, inovácia prvkov
technológie),
D. projekty zamerané na zhodnocovanie odpadových olejov – prioritne budú
podporované projekty zamerané na regeneráciu odpadových olejov.
IV. skupina: Podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie odpadov:
A. projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov,
B. projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov – bioplynové a biofermentačné stanice.

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
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fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (všeobecné
nariadenie) v znení jeho zmien a doplnkov.
Oprávnené výdavky sú presnejšie a podrobnejšie stanovené v podpornom dokumente:
„Usmernenie riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované z
ERDF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie na programové obdobie
2007 – 2013“.
Časový rámec oprávnenosti výdavkov je stanovený tak, že za oprávnené sa považujú
výdavky, ktoré vznikli v období od 1.1.2007 do 31.12.2015.
Obmedzenia vo vzťahu k oprávneným/neoprávneným výdavkom pre operačný cieľ 4.2
Za neoprávnené sú považované:
- projekty na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení, pre ktoré
sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity na miestnej úrovni,
- projekty zamerané na zhodnocovanie obalových materiálov, pre ktoré sú vytvorené
dostatočné spracovateľské kapacity,
- projekty zamerané na spracovanie odpadových olovených akumulátorov mimo
projektov podľa bodu 4.2.4 skupiny III bod C
- projekty zamerané na spracovanie starých vozidiel (okrem techniky uvedenej v bode
L),
- projekty zamerané na spracovanie PET materiálov,
- projekty zamerané na nakladanie so železnými kovmi, okrem projektov podľa bodu
4.2.4 skupiny II, bod E, K a L.

8. OPRÁVNENOSŤ MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU
Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky
(celý región NUTS I).

9. ČASOVÁ OPRÁVNENOSŤ REALIZÁCIE PROJEKTU
Minimálna a maximálna časová oprávnenosť realizácie projektu nie je stanovená.

10. KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV
Kritériá pre výber projektov zahŕňajú hodnotiace a výberové kritériá. Hodnotiace kritériá sa
používajú pri odbornom hodnotení projektov odbornými hodnotiteľmi. Definované sú
v nadväznosti na charakter danej prioritnej osi, resp. operačných cieľov a ich skupín aktivít
v rámci Programového manuálu OP ŽP. Výberové kritériá sú určené pre Výberovú komisiu
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pre projekty z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu pri rozhodovaní o odporučení schváliť/neschváliť
jednotlivé žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ako aj pre Riadiaci orgán, ktorý
rozhoduje o schválení/neschválení jednotlivých žiadostí o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku. Podrobne sú hodnotiace a výberové kritériá uvedené v samostatnom
dokumente, ktorý je súčasťou tejto výzvy.
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11. SPÔSOB FINANCOVANIA
Spôsob financovania jednotlivých prijímateľov, t.j. predfinancovanie, zálohové platby
alebo refundácia, sa stanovuje v súlade s platným Systémom finančného riadenia
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (viď príloha
č. 3 Programového manuálu OP ŽP).

12. PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI URČENÉ V SCHÉMACH
ŠTÁTNEJ POMOCI
Podmienky poskytnutia pomoci pre subjekty súkromného sektora ako aj sektora verejnej
správy, na ktoré sa vzťahuje Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry
odpadového hospodárstva pre programové obdobie / roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc)
sú uvedené priamo v tejto schéme štátnej pomoci, ktorá je súčasťou tejto výzvy.
Vo vzťahu k preukázaniu potreby poskytnutia pomoci v súlade s článkom J. Kritérium
nevyhnutnosti Schémy štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového
hospodárstva pre programové obdobie / roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc) sa uplatňujú
tiež ďalšie podmienky poskytnutia pomoci v zmysle bodu 13. tejto výzvy.

13. ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI
Forma pomoci
Pomoc je poskytovaná ako nenávratný finančný príspevok.
Výška pomoci (minimálna a maximálna)
Minimálna výška pomoci na projekt sa nestanovuje. V rámci tejto výzvy sú oprávnené
žiadosti, ktorých celkové náklady neprevyšujú sumu 50 miliónov EUR.
Intenzita pomoci
Maximálna miera spolufinancovania pre jednotlivých prijímateľov je stanovená v bode 5.
Oprávnenosť žiadateľa tejto výzvy.
Prioritné témy
V rámci tejto výzvy 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“:
44
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom
Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci, najmä vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa,
ku kritériám formálnej správnosti žiadosti, k vysporiadaniu majetkovo-právnych vzťahov,
k záložnému právu, k zabezpečeniu spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa,
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podmienky v súvislosti s bodom 12. tejto výzvy, ako aj osobitné podmienky poskytnutia
pomoci pred vydaním rozhodnutia o žiadosti o NFP sú podrobne uvedené v samostatnom
dokumente, ktorý je súčasťou tejto výzvy.

PRÍLOHY VÝZVY
I. Formulár žiadosti o NFP vrátane vzorov príloh
II. Príručka pre žiadateľa vrátane príloh
III. Vzor zmluvy o poskytnutí NFP vrátane príloh
IV. Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci
V. Hodnotiace a výberové kritériá
Všetky dokumenty zverejnené v rámci výzvy sú pre žiadateľa záväzné a žiadateľ je povinný
sa nimi riadiť pri vypracovaní a predkladaní žiadosti o NFP, ako aj pri následnej komunikácii
s Riadiacim orgánom.

PODPORNÉ DOKUMENTY A INFORMÁCIE







Operačný program Životné prostredie
Programový manuál Operačného programu Životné prostredie
Často kladené otázky (FAQ)
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
Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev
na predkladanie žiadostí o NFP zverejnených po 1. 1. 2009 v súvislosti so zavedením
meny euro v SR
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