Otázky v súvislosti s predkladaním žiadostí
o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2021
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:
Otázka č. 8:
Otázka č. 9:
Otázka č. 10:
Otázka č. 11:
Otázka č. 12:

Je možné presunúť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí
predložených v minulých rokoch do žiadostí predkladaných v rámci
aktuálnej „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“? o
Je možné vrátiť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí
predložených v minulých rokoch žiadateľovi?
Aká je maximálna miera dotácie z Environmentálneho fondu?
Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť
o poskytnutie dotácie?
Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?
Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho
orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely
posúdenia naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené
v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“ alebo žiadateľ napíše
vlastné prehlásenie?
V akom formáte predložiť dokument/povinnú prílohu, ktorá obsahuje
prvky elektronickej autorizácie?
Ako vyplniť prílohu Finančná analýza v prípade, že si žiadateľ
kanalizáciu/ČOV neprevádzkuje sám a nevie vyčísliť prevádzkové
náklady a výnosy?
Koľko žiadostí o poskytnutie dotácie môže podať žiadateľ v rámci
jednotlivých oblastí?
Čo sa považuje za nehospodársku a hospodársku činnosť v rámci
„Špecifikácie činností podpory na rok 2021“?
Aké sú rozdiely v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“ v Oblasti
C. pre činnosti (C1, C2, C3) uvedené pod Oddielom I. a pre činnosti
(C4, C5, C6) uvedené pod Oddielom II.?
Za akých podmienok je možné podať dve žiadosti v rámci Oblasti C.?
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Otázka č. 1: Je možné presunúť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí
predložených v minulých rokoch do žiadostí predkladaných v rámci aktuálnej
„Špecifikácie činností podpory na rok 2021“?
Spisovú dokumentáciu z nepodporených
do nasledujúceho kalendárneho roka.

žiadostí

nie

je

možné

presunúť

Otázka č. 2: Je možné vrátiť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí
predložených v minulých rokoch žiadateľovi?
Spisovú dokumentáciu zo žiadostí predložených v minulých rokoch nie je možné vrátiť
žiadateľovi, nakoľko Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a internými predpismi povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia
originál registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli
v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu.
Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že „Špecifikácia činností podpory na rok 2021“
obsahuje informáciu, aby žiadatelia pri predkladaní Žiadosti o poskytnutie podpory
z Environmentálneho fondu formou dotácie predkladali prílohy vo forme fotokópií
dokumentov, ak nie je uvedené inak.
Otázka č. 3: Aká je maximálna miera dotácie z Environmentálneho fondu?
V rámci „Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2021“, ktorá je zverejnená
na: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie je maximálna miera žiadanej dotácie
vo výške 95 % z oprávnených nákladov pre činnosti v rámci Oddielu I. „Špecifikácie
činností podpory formou dotácie na rok 2021“, kde musí byť zároveň splnená podmienka
minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Pre činnosti v rámci Oddielu II. „Špecifikácie činností podpory formou dotácie na rok
2021“, je stanovená maximálna miera žiadanej dotácie vo výške až 100 % z oprávnených
nákladov, bez nutnosti spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa.
Otázka č. 4: Môže podať žiadateľ pre viaceré oblasti jednu súhrnnú žiadosť
o poskytnutie dotácie?
Je potrebné, aby bola pre každú oblasť/činnosť podaná zo strany žiadateľa samostatná
žiadosť o poskytnutie dotácie.
Otázka č. 5: Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?
Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie, avšak
dovoľujeme si žiadateľov upozorniť, že v prípade schválenia dotácie Environmentálny
fond uzatvorí so žiadateľom zmluvu na základe rozhodnutia ministra životného prostredia
Slovenskej republiky a k uzatvoreniu zmluvy je potrebné vykonané verejné obstarávanie.
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Otázka č. 6: Existujú predlohy na povinné prílohy Čestné vyhlásenia štatutárneho
orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou dotácie na účely posúdenia
naplnenia podmienok pre jednotlivé činnosti uvedené v „Špecifikácii činností
podpory na rok 2021“ alebo žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?
Predlohy čestných vyhlásení sa nachádzajú na webovom sídle Environmentálneho
fondu: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie.
Otázka č. 7: V akom formáte predložiť dokument/povinnú prílohu, ktorá obsahuje
prvky elektronickej autorizácie?
V prípade, že žiadateľ predkladá dokument obsahujúci prvky elektronickej autorizácie,
riadi sa ustanoveniami v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) - §35 až §39.
Otázka č. 8: Ako vyplniť prílohu Finančná analýza v prípade, ak žiadateľ
kanalizáciu/ČOV neprevádzkuje a nevie vyčísliť prevádzkové náklady a výnosy?
V prípade, že žiadateľ neprevádzkuje kanalizáciu/ČOV alebo plánuje prevádzkovať
kanalizáciu/ČOV vodárenskou spoločnosťou, v prílohe Finančná analýza vypĺňa iba
tabuľku “Časový horizont“ a “Priebeh vynakladania investičných nákladov“. Zároveň
v „Opise finančnej analýzy“ uvedie informáciu, z akého dôvodu údaje o prevádzkových
nákladoch a výnosoch nevypĺňa, napr., že plánuje prevádzkovať kanalizáciu/ČOV
vodárenskou spoločnosťou. Avšak v tomto prípade je potrebné túto skutočnosť doložiť
relevantnými dokladmi, napr. zmluvou o budúcej zmluve alebo zmluvou o prevádzke
stavby. V prípade, že žiadateľ nemá uzatvorenú žiadnu zmluvu s iným subjektom
o budúcej prevádzke stavby, vypĺňa prílohu Finančná analýza celú.
Otázka č. 9: Koľko žiadostí o poskytnutie dotácie môže podať žiadateľ v rámci
jednotlivých oblastí?
Maximálny počet žiadostí predložených jedným žiadateľom je nasledovný:
a) žiadateľ je oprávnený predložiť iba jednu žiadosť v rámci ktorejkoľvek z činností
uvedených v „Špecifikácii činností podpory formou dotácie na rok 2021“, v rámci
Oblastí A. a B,
b) v prípade, ak plánuje žiadateľ realizovať projekt v rámci Oblasti B., kde kanalizácia
a vodovod v celej dĺžke sú vedené v jednej (spoločnej) ryhe, žiadateľ je oprávnený
predložiť dve žiadosti, kde jedna žiadosť je v rámci činnosti kanalizácie
s označením BK a druhá žiadosť v rámci činnosti vodovod s označením BV.
Uvedená výnimka sa nevzťahuje na žiadosti, kde iba časť vodovodu,
resp. kanalizácie, ktoré sú predmetom žiadosti na rok 2021 je vedená v spoločnej
ryhe a akákoľvek časť vodovodu, resp. kanalizácie, ktoré sú predmetom žiadosti
na rok 2021 je vedená mimo tejto spoločnej ryhy,
c) v Oblasti C. je žiadateľ oprávnený predložiť maximálne dve žiadosti, a to jednu
žiadosť v rámci činností uvedených v Oddiele I. tejto špecifikácie (Činnosti C1 až
C3) a jednu žiadosť v rámci činností uvedených v Oddiele II. tejto špecifikácie
(Činnosti C4 až C6). Predmet žiadosti na rok 2021 v I. Oddiely a II. Oddiely
nesmie byť totožný.
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Otázka č. 10: Čo sa považuje za nehospodársku a hospodársku činnosť v rámci
„Špecifikácie činností podpory na rok 2021“?
Za nehospodársku činnosť sa považuje, napríklad:
- pre Oblasť A. - v budove, kde bude projekt realizovaný sa nebude vykonávať
hospodárska činnosť, komunálne vozidlo, resp. miesto výsadby zelene, má
povahu všeobecnej infraštruktúry a budú využívané na verejnoprospešný účel,
- pre Oblasť. B. - vybudovanie/rozšírenie/modernizácia vodohospodárskej
infraštruktúry, ktorá bude mať charakter všeobecnej infraštruktúry a bude slúžiť
na poskytovanie služieb koncovým užívateľom za rovnakých a nediskriminačných
podmienok a súčasne bude mať charakter prirodzeného monopolu a jej
financovanie z verejných prostriedkov nebude spôsobilé ovplyvniť obchod medzi
členskými štátmi Európskej únie a nenarúša hospodársku súťaž medzi členskými
štátmi Európskej únie (článok 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
(2016/C, 262/01)),
- pre Oblasť C. – realizované aktivity sú a budú využívané vo verejnom záujme.
Za hospodársku činnosť sa považuje činnosť spočívajúca v ponuke tovarov a/alebo
služieb na trhu, napríklad:
- prevádzkovanie verejnej infraštruktúry (napr. verejnej kanalizácie, verejného
vodovodu),
- prenájom, predaj alebo výpožička tretej osobe.
V prípade, že žiadateľ bude počas obdobia realizácie projektu a počas udržateľnosti
projektu vykonávať aj hospodársku činnosť, je povinný zabezpečiť sledovanie činností
a nákladov viažucich sa k hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti oddelene, aby
financovanie projektu nespadalo do pôsobnosti pravidiel štátnej pomoci.
Žiadateľ neexistenciu nepriamej pomoci zabezpečí tým, že pri výbere prevádzkovateľa
verejnej infraštruktúry (napr. verejnej kanalizácie, verejného vodovodu) bude postupovať
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Oznámenie Komisie o pojme štátna
pomoc uvedenom v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2016/C,
262/01) body: 211, 212 a 221).
Otázka č. 11: Aké sú rozdiely v „Špecifikácii činností podpory na rok 2021“
v Oblasti C. pre činnosti (C1, C2, C3) uvedené pod Oddielom I. a pre činnosti (C4,
C5, C6) uvedené pod Oddielom II.?
a) dotácie pre činnosti v rámci Oddielu II. budú hradené z príjmov z poplatkov
za uloženie odpadov (Zákon č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie
odpadov).
b) maximálna miera podpory formou dotácie pre činnosti v rámci Oddielu I. je 95 %
z oprávnených nákladov, kde musí byť zároveň splnená podmienka minimálneho
5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Pre činnosti v rámci Oddielu II. je stanovená maximálna miera žiadanej dotácie
vo výške až 100 % z oprávnených nákladov, bez nutnosti spolufinancovania
projektu zo strany žiadateľa.
c) pre činnosti v rámci Oddielu I. je oprávneným žiadateľom okrem iných aj obec
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, ak sa na jej území nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko alebo
jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia.
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Otázka č. 12: Za akých podmienok je možné podať dve žiadosti v rámci Oblasti C.?
V prípade, ak žiadateľ predkladá na Environmentálny fond dve žiadosti v rámci oblasti C.,
odporúčame predložiť jednu žiadosť v rámci I. Oddielu (C1 až C3) a jednu žiadosť v rámci
II. Oddielu (C4 až C6), pričom predmet žiadosti nemá byť identický. Žiadateľovi
odporúčame predložiť jednu žiadosť napríklad pre činnosť C1 a druhú žiadosť napríklad
pre činnosť C5.

Vážení žiadatelia,
v prípade, že ste nenašli otázku a odpoveď súvisiacu s prípravou žiadosti o poskytnutie
dotácie na činnosti podpory formou dotácie na rok 2021, máte možnosť kontaktovať
projektových manažérov odboru programovania a posudzovania projektov
Environmentálneho fondu:
- telefonicky:

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

webovom

sídle

- písomne:
e – mailom na adrese: dotacie@envirofond.sk
Otázku je potrebné zreteľne označiť: „Otázka k žiadosti o poskytnutie podpory
formou dotácie na rok 2021“.
Otázky musia byť formulované jasne, zreteľne a jednoznačne.
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