Otázky v súvislosti s predkladaním žiadosti
o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2019
(Činnosť J1: Podpora elektromobility)
Vážení žiadatelia,
nasledovné otázky a odpovede vám odporúčame prečítať a sledovať. Budeme ich priebežne dopĺňať.

Otázka č. 1:
Otázka č. 2:
Otázka č. 3:
Otázka č. 4:
Otázka č. 5:
Otázka č. 6:
Otázka č. 7:

Je možné presunúť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí
do aktuálnych činností?
Aká je maximálna výška dotácie z Environmentálneho fondu?
Koľko žiadostí o podporu formou dotácie môže podať žiadateľ?
Do akého termínu je možné predložiť žiadosť o podporu formou dotácie?
Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?
Je oprávneným žiadateľom aj mesto alebo len obec v rámci činnosti J1?
Čo sa považuje za nehospodársku a hospodársku činnosť v rámci
činnosti J1?

Otázka č. 1: Je možné presunúť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí do aktuálnych
činností?
Spisovú dokumentáciu nie je možné presunúť do žiadosti na aktuálnu činnosť. Ak žiadateľ potrebuje
spisovú dokumentáciu (ako je napr. relevantná štúdia, podrobná kalkulácia nákladov a ich
špecifikácia, IČO a iné) zo žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z predchádzajúceho roka,
ktorá nebola podporená, podá do sídla Environmentálneho fondu písomnú „Žiadosť o vrátenie
spisovej dokumentácie“.
V žiadosti o vrátenie spisovej dokumentácie žiadateľ presne uvedie:
 názov projektu,
 dátum podania žiadosti,
 na aký rok podal žiadosť,
 konkrétne dokumenty, ktoré požaduje vrátiť zo žiadosti o podporu formou dotácie,
 formu prevzatia spisovej dokumentácie z Environmentálneho fondu (poštou alebo osobne),
 telefónne číslo na štatutára.
Environmentálny fond zadministruje žiadosť o vrátenie spisovej dokumentácie.
V prípade, že sa má uskutočniť osobné prevzatie požadovanej dokumentácie, zamestnanec
Environmentálneho fondu telefonicky kontaktuje žiadateľa a dohodne termín. V tejto súvislosti
si dovoľujeme upozorniť, že ak by požadovanú dokumentáciu mala osobne prevziať iná osoba
ako štatutárny zástupca žiadateľa v sídle Environmentálneho fondu, musí mať táto poverená osoba
notárom overené plnomocenstvo. Na vybavenie žiadosti je štandardne 30 kalendárnych dní od jej
prijatia, odporúčame preto prípadné žiadosti o vrátenie spisovej dokumentácie neodkladať
na poslednú chvíľu.
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Späť

Otázka č. 2: Aká je maximálna výška dotácie z Environmentálneho fondu?
V rámci Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 (Činnosť J1), ktorá
je zverejnená na: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie je maximálna výška žiadanej
dotácie 10.000,00 Eur.
Zároveň musí byť dodržaná podmienka minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených
nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Späť

Otázka č. 3: Koľko žiadostí o podporu formou dotácie môže podať žiadateľ?
Žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci danej činnosti.
Späť

Otázka č. 4: Do akého termínu je možné predložiť žiadosť o podporu formou dotácie?
Termín na predloženie žiadostí je od 15. 03. 2019 do 16. 04. 2019 .
Späť

Otázka č. 5: Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?
Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie
Späť

Otázka č. 6: Je oprávneným žiadateľom aj mesto alebo len obec v rámci činnosti J1 ?
Oprávneným žiadateľom je obec v zmysle zákona č. 269/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorším predpisov – t. j. aj mesto.
Späť

Otázka č. 7: Čo sa považuje za nehospodársku a hospodársku činnosť v rámci činnosti J1?
Za nehospodársku činnosť sa považuje:
- výkon samosprávnych funkcií žiadateľa (napr. rozvoz stravy pre fyzické osoby bez peňažného
plnenia),
- činnosť mestskej polície,
- činnosť požiarneho zboru,
- činnosť centra voľného času,
- činnosť informačného centra,
- pre potreby a výkon telovýchovnej jednoty (v prípade amatérskeho športu) a rozvoz detí
na dobrovoľný športový krúžok bez odplaty,
- rozvoz v rámci usporiadania kultúrno-spoločenskej akcie pre širokú verejnosť, ktorá
sa organizuje bez peňažnej úhrady, alebo jej vstupné (poplatok) pokrýva len náklady
na prevádzkovanie budovy.
Za hospodársku činnosť sa považuje každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru a služieb
na trhu, napríklad:
- výkon samospráv v súvislosti s dovozom materiálneho zabezpečenia na spoločenské
podujatie (napr. v kultúrnom dome), kde vstupné na spoločenské podujatie pokrýva
prevažnú časť nákladov,
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-

pre potreby a výkon telovýchovnej jednoty (v prípade profesionálneho športu).

Späť

Vážení žiadatelia,
v prípade, že ste nenašli otázku a odpoveď súvisiacu s prípravou žiadosti o poskytnutie podpory
formou dotácie na rok 2019, máte možnosť kontaktovať projektových manažérov odboru
programovania a posudzovania projektov Environmentálneho fondu:
Telefonicky:

kontakty sú uvedené na webovom sídle Environmentálneho fondu:
www.envirofond.sk/sk/kontakt

Písomne:
a) mailom na adrese:
b) listom na adrese:

dotacie@envirofond.sk
Environmentálny fond
P. O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215
Otázku je potrebné zreteľne označiť: „Otázka k žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie
na rok 2019 – Činnosť J1“).
Otázky musia byť formulované jasne, zreteľne a jednoznačne.
Späť
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