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Ministerstvo životného prostredia SR 

ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie 

 
 

vyhlasuje 
 

V Ý Z V U 
 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
 

Operačný program Životné prostredie 
 

Prioritná os 3 
OCHRANA OVZDUŠIA  

a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy 
 

Operačný cieľ: 
 

3.2 MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY 
VRÁTANE PODPORY OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE 

(I. SKUPINA AKTIVÍT) 
 

Kód výzvy: OPŽP-PO3-09-2 
 

Dátum vyhlásenia výzvy: 2. jún 2009 
Dátum uzavretia výzvy: 2. september 2009 

 

 
 

Schválil:         Dátum: 27.5.2009 
 
 

Ing. Viliam Turský 
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1. KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE K VÝZVE 
 
Ministerstvo životného prostredia SR: 
 
- www.enviro.gov.sk, www.opzp.sk  
 
- info@enviro.gov.sk 
 
- Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor programov,  
   Tel. č.: 02/5956 2522, 02/5956 2434 
 
Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) Slovenskej 
agentúry životného prostredia: 
 
- www.repis.sk 
 
- Odbor riadenia REPIS,  
   Tel. č.: 051/7480 115 
 
- regionálne kancelárie REPIS: 
 
s t r e d i s k o 
 

a d r e s a t e l e f ó n e-mail 

REPIS  
Banská Bystrica  

Tajovského 28 
975 90 Banská Bystrica 

 
048/ 4135 211 

bb-repis@sazp.sk 

REPIS  
Banská Štiavnica  

Kammerhofská 26 
96 901 Banská Štiavnica 

 
045/ 6920 681 

bs-repis@sazp.sk 

REPIS  
Košice  

Tajovského 10 
040 01 Košice 

055/ 6255 567  
055/ 6253 240 

ke-repis@sazp.sk 

REPIS  
Nitra  

Ďurkova 19  
949 01 Nitra 

 
037/ 6524 189 

nr-repis@sazp.sk 

REPIS  
Poprad  

Sobotské námestie 62  
05801 Poprad – Spišská 
Sobota 

 
052/ 7769 533 

pp-repis@sazp.sk 

REPIS  
Prešov  

Sabinovská 3  
080 01 Prešov 

 
051/ 7716 441 

po-repis@sazp.sk 

REPIS  
Prievidza  

Dlhá 3 
971 01 Prievidza 

 
046/ 5425 093 

pd-repis@sazp.sk 

REPIS  
Rimavská Sobota  

Svätoplukova 40  
979 01 Rimavská Sobota 

 
047/ 5621 419 

rs-repis@sazp.sk 

REPIS  
Trnava  

Pažitná 84 
917 01 Trnava 

033/ 5536 613 tt-repis@sazp.sk 

REPIS  
Žilina 

Dolný val 20  
012 06 Žilina   

041/ 5620 704 za-repis@sazp.sk 
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2. INDIKATÍVNA VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 19 000 000 EUR 
z fondu ERDF a zo štátneho rozpočtu. 
 
3. CIELE VÝZVY 
 
Špecifickým cieľom výzvy je znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok, 
minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov 
energie v súlade s legislatívou EÚ a SR. 
 
V rámci operačného cieľa č. 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane 
podpory obnoviteľných zdrojov energie je cieľom výzvy plnenie prijatých medzinárodných 
záväzkov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, ako aj podpora aktivít spojených 
s transpozíciou a implementáciou smernice 2004/101/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s kvótami emisií skleníkových plynov v rámci 
Spoločenstva s ohľadom na projektové mechanizmy Kjótskeho protokolu. 
 
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 25 mil. EUR“, ktorá je prílohou tejto výzvy. 
 
5. OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA 
 
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledovné subjekty: 
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)∗ 

ústredné orgány štátnej 
správy alebo nimi 
zriadené rozpočtové alebo 
príspevkové organizácie 

Skupina I. B, D  100 % 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 
 

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)∗ 

obce alebo nimi zriadené 
rozpočtové alebo 
príspevkové organizácie  

Skupina I. A, B, C, D 
 

95 % 5 % 

vyššie územné celky alebo 
nimi zriadené rozpočtové 
alebo príspevkové 
organizácie 

Skupina I. A, B, C, D 
 

95 % 5 % 

združenia s účasťou obcí 
(vrátane mikroregiónov) 1,  

Skupina I. A, B, C, D 
 

95 % 5 % 

organizácie, ktoré boli 
cirkvou 
alebo náboženskou 
spoločnosťou2 zriadené na 
účely prevádzkovania 
základných a stredných 
škôl, materských škôl, 
zariadení na výkon 
sociálnoprávnej ochrany 
a sociálnej kurately,  
hospicov a nemocníc 

Skupina I. A, D 95 % 5 % 

právnické osoby3 
oprávnené na podnikanie 
s výnimkou osôb 
špecifikovaných nižšie4 

Skupina I. A, B, C, D 
 

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. 
2 cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví 
a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov (ako zriaďovatelia špecializovaných subjektov) 
3V prípade subjektov, ktoré sú povinnými alebo dobrovoľnými účastníkmi schémy obchodovania so 
skleníkovými plynmi (príloha A a B zákona č.572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov) je nutné zabezpečiť dodržanie právnych predpisov EÚ a usmernení v oblasti 
štátnej pomoci. Subjekty, ktoré budú realizovať projekt v rámci OP ŽP, ktorý prispieva k zníženiu množstva 
emisií skleníkových plynov a sú zároveň povinnými alebo dobrovoľnými účastníkmi schémy obchodovania so 
skleníkovými plynmi sa v zmluve o poskytnutí NFP zaviažu, že nebudú obchodovať s pomernou časťou 
emisných kvót CO2, ktoré boli ušetrené realizáciou projektu, ktorá zodpovedá pomernej časti príspevku NFP. Na 
základe zmluvy o NFP odovzdajú pomernú časť redukcie emisných kvót CO2 (rozdiel medzi prideleným 
množstvom kvót na daný rok a skutočným množstvo kvót po predpokladanej realizácii projektu s ohľadom na 
pomer financovania z NFP), ktorá bude generovaná projektom na účet Národného registra emisných kvót SR 
určený v zmluve o NFP medzi žiadateľom a MŽP SR.  
4 Oprávnenými žiadateľmi nie sú (vzhľadom na deliacu líniu s Programom rozvoja vidieka): 
- poľnohospodárske podniky,  
- lesné podniky. 
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Financovanie uvedených oprávnených prijímateľov, vrátane stanovenia podielu jednotlivých 
zdrojov spolufinancovania, t.j. zdrojov EÚ a zdrojov štátneho rozpočtu 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 – 20135. 
 
Pre subjekty (prijímateľov), na ktoré sa vzťahuje/ú schéma/y štátnej pomoci, zároveň platia aj 
pravidlá financovania, ktoré sú stanovené priamo v príslušnej/ých schéme/ach štátnej pomoci, 
vrátane maximálnej intenzity pomoci stanovenej v schéme/ach6. 
 
Pri rozhodovaní, či sa na subjekt vzťahuje alebo nevzťahuje príslušná schéma štátnej pomoci 
je potrebné postupovať podľa Prílohy č.1 Príručky pre žiadateľa o nenávratný finančný 
príspevok z ERDF/KF pre žiadosti, ktorých celkové náklady nepresahujú 25 mil. EUR. 
 
Vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa sa uplatňujú tiež ďalšie podmienky poskytnutia pomoci 
v zmysle bodu 12. tejto výzvy. 
 
6. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU  
 
V rámci Operačného cieľa 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane 
podpory obnoviteľných zdrojov energie sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné aktivity: 
 
I. skupina aktivít: Znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií 
základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne 
energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov:  

A. Projekty zmeny palivovej základne v prospech palív s nižším obsahom uhlíka a 
obnoviteľných zdrojov energie, ako je biomasa, bioplyn7, slnečná energia, geotermálna 

                                                 
5 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. 
6 V tomto prípade sa v súlade s  platnou Stratégiou financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 
programové obdobie 2007 – 2013 stanovuje v rámci jednotlivých projektov príspevok z fondov EÚ vo výške 
85% z celkových oprávnených verejných výdavkov, ku ktorému je priradené spolufinancovanie zo štátneho 
rozpočtu do výšky maximálnej možnej intenzity štátnej pomoci v súlade so schémou/ami štátnej pomoci (do 
výšky 100 % celkových oprávnených verejných výdavkov). 
7 vrátane zariadení na princípe termického splyňovania biomasy 
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energia, s výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu8, zacielené 
na zníženie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných 
znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla vo verejných objektoch v obci, vo viacerých 
obciach alebo na úrovni mikroregiónu. Súčasťou projektov zmeny palivovej základne na 
biomasu môžu byť aj opatrenia na znižovanie energetických strát budov (napr. 
zatepľovanie fasád, výmena okien, výmena tepelnej izolácie rozvodov a pod) a výmena 
a/alebo výstavba vonkajších tepelných rozvodov medzi objektmi používajúcimi spoločný 
tepelný zdroj. V prípade opatrení na znižovanie energetických strát budov musí byť 
doložený energetický audit budov, ktorého výsledkom bude návrh uvedených opatrení. 

B. Projekty zmeny palivovej základne v prospech palív s nižším obsahom uhlíka a 
obnoviteľných zdrojov energie na zdroji tepla prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou9, 
s výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu8. Súčasťou projektov 
zmeny palivovej základne na biomasu môžu byť aj opatrenia na zníženie energetických 
strát objektov (zdrojov tepla). V prípade opatrení na znižovanie energetických strát 
objektov musí byť doložený energetický audit budov, ktorého výsledkom bude návrh  
uvedených opatrení.  

C. Výstavba alebo modernizácia primárnych a diaľkových rozvodov pre systémy 
centrálneho zásobovania teplom10 (zlepšenie izolácie rozvodných potrubí a zníženie úniku 
energetických médií vrátane úprav výmenníkových staníc tepla) len ako súčasť projektu 
zmeny palivovej základne na zdroji tepla z neobnoviteľného zdroja na obnoviteľný zdroj 
(prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou) za účelom znižovania emisií základných 
znečisťujúcich látok za podmienky, že zdroj tepla aj rozvody vlastní jeden žiadateľ 
s výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu7. 

D. Projekty na inštaláciu tepelných čerpadiel za účelom náhrady produkcie tepla a teplej 
vody z neobnoviteľných zdrojov energie aj v kombinácii so zmenou palivovej základne 
v prospech obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, bioplyn11, slnečná energia, 
geotermálna energia) alebo bez nej. Súčasťou projektov zmeny palivovej základne na 
biomasu môžu byť aj opatrenia na znižovanie energetických strát budov (napr. 
zatepľovanie fasád, výmena okien, výmena tepelnej izolácie rozvodov a pod.). V prípade 
opatrení na znižovanie energetických strát budov musí byť doložený energetický audit 
budov, ktorého výsledkom bude návrh uvedených opatrení. 

 
 
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. 
 

                                                 
8 Projekty zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu sú oprávnené len v prípade ak sú realizované 
v územiach mimo oblastí riadenia kvality ovzdušia, ktoré sú vymedzené v prílohe č. 2 Programového manuálu 
OP ŽP 
9 Platí nasledujúca podmienka: Kombinovaná prevádzka výroby tepla a elektriny (v prípade kogenerácie), musí 
priniesť úspory primárnej energie. 
10 Platí nasledujúca podmienka: Kombinovaná prevádzka výroby tepla (a elektriny v prípade kogenerácie), ako 
aj rozvod tepla prinesie úspory primárnej energie alebo diaľkový rozvod tepla zabezpečí využitie odpadového 
tepla na účely diaľkového vykurovania. 
11 vrátane zariadení na princípe termického splyňovania biomasy 
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Oprávnené výdavky 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“. 
 
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 v rámci operačného cieľa 
3.2. pre I. skupinu oprávnených aktivít - znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so 
znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny 
palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov: 
 
Za neoprávnené budú považované: 

− projekty, ktoré nevykazujú zníženie emisií skleníkových plynov o viac ako 10% 
celkového množstva v t/rok a zároveň pri nich dochádza k zvyšovaniu emisií 
základných znečisťujúcich látok.  

− projekty, pri ktorých dochádza k zámene paliva zemného plynu za palivo -biomasu, čo 
spôsobuje zvýšenie emisií základných znečisťujúcich látok. Táto podmienka sa 
nevzťahuje na projekty realizované v územiach mimo oblastí riadenia kvality 
ovzdušia, ktoré sú vymedzené v prílohe č.2 Programového manuálu,; 

− projekty, kde žiadateľom nie je držiteľ povolenia na výrobu alebo na výrobu a rozvod 
tepla podľa 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; 

− realizácie technologických zariadení na spaľovanie palív, v ktorých sa nedosahuje 
minimálna účinnosť 80%; 

− projekty, kde nebude zaručená a overená likvidácia pôvodného kotla na spaľovanie 
fosílnych palív (neplatí pre solárne systémy, tepelné čerpadlá a zariadenia na využitie 
bioplynu na výrobu tepla a teplej vody), resp. projekty výstavby nových zdrojov 
energie, ktorá nie je náhradou za starý zdroj energie s tým istým výkonom;  

− projekty zmeny palivovej základne,  kde nedôjde k vyradeniu pôvodného kotla na 
neobnoviteľný zdroj o výkone rovnajúcom sa alebo väčšom ako výkon nového 
zariadenia na obnoviteľný zdroj energie, ktorého inštalácia je predmetom projektu 
(okrem solárnych systémov, tepelných čerpadiel a zariadení na využitie bioplynu na 
výrobu tepla a teplej vody), 

− projekty, kde žiadateľ nepredloží účtovné záznamy o  nakúpenom množstve paliva za 
predchádzajúci kalendárny rok, 

− projekty, kde pôvodný zdroj tepla a nový zdroj tepla, ktorý je predmetom projektu 
nevlastní ten istý vlastník resp. žiadateľ projektu, alebo ho nemá v dlhodobom 
prenájme, 

− projekty na využitie tepelných čerpadiel bez garantovaných parametrov 
a minimálneho priemerného ročného tepelného faktora 3,0; 

− projekty na využitie tepelných čerpadiel, ktoré používajú ako chladivo látky 
poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme; 

− projekty v prípade zariadení budovaných prioritne za účelom výroby elektrickej 
energie („verejné“ elektrárne); 
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− projekty na využitie geotermálnej energie na výrobou tepla a teplej úžitkovej vody nie 
sú oprávnené, pokiaľ na zabezpečenie geotermálnej vody neexistujú funkčné čerpacie 
vrty; 

− projekty zmeny palivovej základne v prospech palív s nižším obsahom uhlíka a 
obnoviteľných zdrojov energie, ktoré budú realizované v bytových domoch; 

− projekty riešiace iba samotné úspory energie vo všetkých oblastiach priemyslu a 
služieb vrátane izolácie stavebných objektov za účelom zlepšenia ich tepelno-
technických vlastností; 

− projekty na samostatnú vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla bez 
zmeny palivovej základne; 

− projekty na využitie biomasy, v prípade že vstup (energetický nosič) - biomasa nie je 
definovaný nasledovným spôsobom: Biomasa, používaná ako palivo, sú produkty 
pozostávajúce z rastlinnej hmoty alebo časti rastlinnej hmoty 
pochádzajúce z poľnohospodárstva alebo lesného hospodárstva, ktoré možno využiť 
na výrobu energie. Drevný odpad a rastlinný odpad sú tiež biomasou, ak je to: 

o rastlinný odpad z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva neznečistený 
inými látkami (napr. olejmi),  

o rastlinný odpad z potravinárskeho priemyslu, ak sa teplo zo spaľovania 
využíva  na výrobu energie, 

o vláknitý drevný odpad z prvotnej výroby celulózy a výroby papiera z celulózy, 
ak je spoluspaľovaný v mieste vzniku a teplo zo spaľovania sa využíva na 
výrobu energie, 

o drevný odpad okrem drevného odpadu, ktorý by v dôsledku ošetrenia 
konzervačnými látkami alebo ochrannými nátermi mohol obsahovať 
halogénované organické zlúčeniny alebo ťažké kovy, do ktorého patrí najmä 
drevný odpad pochádzajúci z odpadu zo stavebných a búracích prác a iných 
činností, pri ktorých dochádza k znečisteniu drevného odpadu 

o neznečistený korkový odpad, 
− projekty s kombinovanou výrobou elektriny a tepla, ktoré nespĺňajú podmienky 

stanovené v zákone č.../2009 (návrh je predložený NR SR) o podpore kombinovanej 
výroby založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou 
a v jeho vykonávacích predpisoch; 

− modernizácia a rekonštrukcia existujúcich zariadení na využitie biomasy 
a geotermálnej energie, zariadení na využitie slnečnej energie, zariadení na výrobu 
biopalív a bioplynu; 

− projekty modernizácie alebo rekonštrukcie malých vodných elektrární a veterných 
elektrární; 

− projekty výstavby alebo rekonštrukcia primárnych a diaľkových rozvodov systémov 
centrálneho zásobovania teplom (zlepšenie izolácie rozvodných potrubí a zníženie 
úniku energetických médií vrátane výmenníkových staníc tepla) ak sa zároveň nerobí 
v projekte zmena palivovej základne; 

− 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 a opatrení na zníženie strát tepla v objektoch aj 
ďalšiu rekonštrukciu (napr. rekonštrukcia sociálnych zariadení, prestavba interiéru, 
bezbariérové vstupy apod.); 
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− samostatné projekty zateplenia budov (napr. zateplenie bytových domov, rodinných 
domov a pod.) nie sú oprávnené 

− projekty poľnohospodárskych podnikov nie sú oprávnené; 
− projekty lesných podnikov nie sú oprávnené. 

 
 
8. OPRÁVNENOSŤ MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU 
 
Pre túto výzvu 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. KRITÉRIA 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. Podrobne sú hodnotiace a výberové 
kritériá uvedené v samostatnom dokumente, ktorý je súčasťou tejto výzvy. 
 
 
11. PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI A PODPORY URČENÉ 
V SCHÉMACH ŠTÁTNEJ POMOCI 
 
Podmienky poskytnutia pomoci a podpory pre subjekty súkromného sektora ako aj sektora 
verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj 
infraštruktúry pre ochranu ovzdušia pre programové obdobie / roky 2007 – 2013 
(regionálna pomoc) alebo Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti 
ochrany ovzdušia a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy pre programové 
obdobie / roky 2007 – 2013 (skupinová výnimka) sú uvedené priamo v príslušnej schéme 
štátnej pomoci, ktorá je súčasťou tejto výzvy. 
 
Vo vzťahu k preukázaniu potreby poskytnutia pomoci v súlade s článkom J. Kritérium 
nevyhnutnosti Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu 
ovzdušia pre programové obdobie / roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc) sa uplatňujú tiež 
ďalšie podmienky poskytnutia pomoci v zmysle bodu 12. tejto výzvy. 
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12. ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI ALEBO 
PODPORY 
 
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 20 miliónov EUR. 
 
Intenzita pomoci 
Maximálna miera spolufinancovania je podľa jednotlivých typov prijímateľa stanovená 
v kapitole 5. Oprávnenosť žiadateľa. 

 
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“: 

49 Zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôsobovanie sa klimatickej zmene 
 
Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci alebo podpory, najmä vo vzťahu k oprávnenosti 
žiadateľa, ku kritériám formálnej správnosti žiadosti, k vysporiadaniu majetkovo-právnych 
vzťahov, k záložnému právu, ako aj v súvislosti s bodom 11. tejto výzvy, sú podrobne 
uvedené v samostatnom dokumente, ktorý je súčasťou tejto výzvy. 
 
 
PRÍLOHY VÝZVY 
 
I. FORMULÁR ŽIADOSTI O NFP 
 
II. PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA 
 
III. VZOR ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP 
 
 
PODPORNÉ DOKUMENTY A INFORMÁCIE 
 
 Operačný program Životné prostredie 

 
 Programový manuál Operačného programu Životné prostredie (v 4.0) 

 
 Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia 

pre programové obdobie / roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc) 
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 Schéma štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti ochrany ovzdušia 
a minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy pre programové obdobie / roky 
2007 – 2013 (skupinová výnimka) 

 
 Pomôcka k určeniu veľkosti podniku pre účely štátnej pomoci pre programové 

obdobie/roky 2007 – 2013 
 
 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 (v 6.0) 

 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 

 
 
 


