II. Rozšírenie špecifikácie činností podpory na rok 2021
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Oddiel I.
Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2021 podľa § 4 ods. 1 písm.
a) až c) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o Environmentálnom fonde“)
Predkladanie žiadostí o podporu formou dotácie (ďalej len „žiadosť“) – platí pre
Oblasti: D, E a F:
Termín na predloženie žiadostí je do 19. 03. 2021.
Žiadateľ predkladá žiadosť cez: https://envirofond.egrant.sk/.
Okrem vyššie uvedeného spôsobu žiadateľ predkladá žiadosť jedným
z nasledovných spôsobov:
a) doručenie 1 originálu žiadosti na adresu sídla Environmentálneho fondu osobne
(rozhodujúcim dátumom je dátum doručenia žiadosti na adresu sídla
Environmentálneho fondu počas úradných hodín).
Adresa sídla Environmentálneho fondu:
Environmentálny fond
Nevädzová 5
821 01 Bratislava;
b) doručenie 1 originálu žiadosti do poštového priečinku Environmentálneho
fondu (rozhodujúcim dátumom je dátum odovzdania žiadosti na poštovú
prepravu najneskôr v posledný deň termínu, t. j. do 19. 03. 2021).
Adresa poštového priečinku Environmentálneho fondu:
Environmentálny fond
P. O. BOX 14
827 14 Bratislava 212;
c) doručenie žiadosti do elektronickej schránky Environmentálneho fondu
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 e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
Predkladanie žiadostí - platí pre Oblasť POD:
Termín na predloženie žiadostí je do 19. 03. 2021.
Žiadosť je možné predkladať jedným z nasledovných spôsobov:
a) doručenie 1 originálu žiadosti na adresu sídla Slovenskej agentúry životného
prostredia osobne (rozhodujúcim dátumom je dátum doručenia žiadosti na
adresu sídla Slovenskej agentúry životného prostredia počas úradných hodín)
alebo poštou (rozhodujúcim dátumom je dátum odovzdania žiadosti na poštovú
prepravu najneskôr v posledný deň termínu t. j. 19. 03. 2021).
Adresa sídla Slovenskej agentúry životného prostredia (osobne/poštou):
Slovenská agentúra životného prostredia,
Tajovského 323/28,
974 09 Banská Bystrica;
b) doručenie žiadosti do webovej aplikácie web POD Slovenskej agentúry
životného prostredia 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 e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
Predkladanie žiadostí - platí pre Oblasť POP:
Termín na predloženie žiadostí je do 19. 03. 2021.
Žiadosť je možné predkladať jedným z nasledovných spôsobov:
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a) doručenie 1 originálu žiadosti na adresu sídla Štátnej ochrany prírody Slovenskej
republiky osobne (rozhodujúcim dátumom je dátum doručenia žiadosti na adresu
sídla Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky počas úradných hodín) alebo
poštou (rozhodujúcim dátumom je dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu
najneskôr v posledný deň termínu t. j. 19. 03. 2021).
Adresa sídla Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky (osobne/poštou):
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
Tajovského 28B,
974 01 Banská Bystrica;
b) doručenie žiadosti do elektronickej schránky Štátnej ochrany prírody
Slovenskej republiky (číslo e-schránky: E0006776157) 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 e-Governmente)
v znení neskorších predpisov.
Podrobnejšie informácie k Oblasti POP nájdete na stránke http://pop.sopsr.sk/.
Počet predložených žiadostí - maximálny počet žiadostí predložených jedným
žiadateľom:
a) žiadateľ je oprávnený predložiť iba jednu žiadosť v rámci ktorejkoľvek z Oblastí
uvedených v tomto II. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021 (ďalej len
„II. rozšírenie špecifikácie“):
D. Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny,
F. Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu
životného prostredia,
POD. Program obnovy dediny,
POP. Program ochrany prírody,
b) žiadateľ je oprávnený predložiť viac ako jednu žiadosť v rámci ktorejkoľvek
z činností uvedených v tomto II. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021
(ďalej len „II. rozšírenie špecifikácie“) v rámci Oblasti:
E. Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta.
Žiadateľ predkladá originál formulára žiadosti. Povinné prílohy, ktoré sú súčasťou
žiadosti, predkladá žiadateľ vo forme fotokópií dokumentov, ak nie je uvedené inak.
Maximálna miera podpory formou dotácie (platí pre Oddiel I. tohto II. rozšírenia
špecifikácie pre všetky oblasti, ak nie je v rámci ich podrobnejšej špecifikácie uvedené
inak):
Maximálna miera podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu,
pri súčasnom rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory formou dotácie.
Všeobecné pravidlá upravujúce oprávnenosť nákladov (platí pre Oddiel I. tohto II.
rozšírenia špecifikácie pre všetky oblasti, ak nie je v rámci ich podrobnejšej
špecifikácie uvedené inak).
Za oprávnené náklady sa považujú len náklady, ktoré sú, vzhľadom na všetky
okolnosti:
1. primerané, t. j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase ako aj
potrebám projektu,
2. vynaložené v súlade s nasledujúcimi princípmi:
a) hospodárnosť (minimalizácia nákladov pri rešpektovaní cieľov projektu),
b) účelnosť (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť jeho realizácie) a
c) efektívnosť (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu),
3

3. reálne - skutočne vynaložené a vyfakturované dodávateľom,
4. správne - v súlade:
a) so schválenou žiadosťou,
b) s podrobným opisom činností a prác uvedených v zmluve o poskytnutí podpory
formou dotácie z Environmentálneho fondu (ďalej len „zmluva o poskytnutí
dotácie“),
c) s podmienkami dodávateľsko-odberateľskej zmluvy s dodávateľom vybraným
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. s právnym
predpisom, ktorý ho nahradí,
d) so schváleným stavebným povolením, resp. iným dokladom v zmysle zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov povoľujúcim realizáciu aktivít projektu, (ak je to
relevantné),
5. aktuálne – vynaložené a realizované v rozpočtovom roku 2021,
6. originálne – t. j. sa navzájom neprekrývajú – na úhradu jednej a tej istej položky
nákladov nie je možné použiť podporu formou dotácie (ďalej len „dotácia“)
z Environmentálneho fondu a zároveň finančné prostriedky z iných podporných
schém a programov,
7. identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré
sú riadne evidované u príjemcu dotácie v súlade s platnou legislatívou,
8. dodané/poskytnuté tretími stranami (dodávateľom/-i) vybranými na základe
transparentného výberového procesu v súlade s platným právnym poriadkom
Slovenskej republiky upravujúcim ich výber (zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, resp. s právnym predpisom, ktorý ho nahradí).
Oprávnené náklady ako aj úhrada spolufinancovania zo strany príjemcu dotácie musia
byť v súlade so slovenským právnym poriadkom a musia byť realizované
v rozpočtovom roku 2021.
Na poskytnutie dotácie pre činnosti uvedené v tomto oddiele nie je právny nárok.
V nižšie uvedenej tabuľke sú zobrazené priemerné výšky podpory v jednotlivých
oblastiach na základe alokácii z minulosti. Alokácia pre jednotlivé oblasti pre rok 2021
bude stanovená v procese tvorby rozpočtu.
Priemerný počet
Celková ročná
Podiel
podporených
výška podpory
úspešných
projektov
(2016-2019)
žiadostí
(2016-2019)
Ochrana prírody,
7 ks
1 007 113 €
49 %
biodiverzity a krajiny
(oblasť D)
Environmentálna výchova,
15 ks
889 784 €
35 %
vzdelávanie a osveta
(oblasť E)
Prieskum, výskum a vývoj
1 ks
315 095 €
20 %
zameraný na zisťovanie
a zlepšenie stavu
životného prostredia
(oblasť F)
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D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY, BIODIVERZITY A KRAJINY
Podpora je zameraná na realizáciu činností smerujúcich k ochrane prírody, biologickej
diverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej zložiek a aj celej krajiny.
Činnosť D2
Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
Podpora je zameraná na realizáciu činností zameraných na reguláciu rozširovania
nepôvodných druhov, sledovanie výskytu, veľkosti populácií a spôsobu šírenia
nepôvodných druhov v súlade s § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov vrátane obnovy poškodených ekosystémov
v súlade s článkom 20 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014
o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
a odstraňovanie inváznych druhov v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii
a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Podpora môže byť poskytnutá iba na činnosti, ktoré
budú realizované na pozemku, na ktorom nie je vykonávaná žiadna hospodárska
činnosť1 alebo na pozemku, na ktorom sa vykonáva hospodárska činnosť, ktorá
nepresahuje 20 % z celkového rozsahu pozemku alebo 20 % z celkového času
využitia pozemku.
V rámci činnosti D2 je možné realizovať:
1. činnosti zamerané na reguláciu rozširovania nepôvodných druhov, sledovanie
výskytu, veľkosti populácií a spôsobu šírenia nepôvodných druhov v súlade s § 7
zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
vrátane obnovy poškodených ekosystémov v súlade s článkom 20 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii a manažmente
introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a odstraňovanie inváznych
druhov v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente
introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a to na pozemku, na ktorom nie je vykonávaná žiadna
hospodárska činnosť1 alebo na pozemku, na ktorom sa vykonáva hospodárska
činnosť, ktorá nepresahuje 20 % z celkového rozsahu pozemku alebo 20 %
z celkového času využitia pozemku.
Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť D2:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania
oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť D2:
1. Rozpočtová organizácia – v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,

Hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru alebo služieb alebo v ponuke
tovaru a služieb na trhu.
Posúdenie konkrétnych poľnohospodárskych činností, ktoré sú na pozemku vykonávané (napr. kosenie, sadenie,
obrábanie pôdy), závisí od toho, na aký účel je daný pozemok využívaný. V prípade, že je pozemok využívaný na
vlastné účely žiadateľa (tzn. produkty nie sú následne predmetom ponuky na trhu), ide o nehospodársku činnosť.
V prípade, že je daný pozemok využívaný žiadateľom napr. v rámci svojej živnosti alebo iného druhu podnikania,
aktivity predstavujú hospodársku činnosť.
1
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2. Obec - v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov,
3. Samosprávny kraj – v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
4. Príspevková organizácia – v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
5. Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov,
6. Záujmové združenie právnických osôb - v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov,
7. Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov,
8. Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
9. Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
a to za podmienky, že subjekty uvedené v bodoch 1 až 9 budú realizovať aktivity
v rámci činnosti D2 vo verejnom záujme a tieto budú mať výlučne nehospodársky
charakter.
V opačnom prípade nebude uvedený subjekt oprávnený žiadať o podporu formou
dotácie v rámci činnosti D2.
Podmienky poskytnutia dotácie pre činnosť D2:
1. Aktivity v rámci činnosti D2 nie sú štátnou pomocou v zmysle zákona o štátnej
pomoci, a teda vo vzťahu k týmto aktivitám sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci.
V prípade, že žiadateľ bude počas obdobia realizácie projektu a počas udržateľnosti
projektu vykonávať hospodársku činnosť, je povinný preukázať použitie dotácie
výlučne na hospodársku činnosť a zároveň zabezpečiť sledovanie činností
a nákladov viažucich sa k hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti
oddelene.
2. V rámci oprávnených žiadateľov, ktorými sú občianske združenie, záujmové
združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond a nezisková organizácia
poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním je
nevyhnutná ich existencia aspoň 2 roky ku dňu podania žiadosti.
3. V rámci oprávnených žiadateľov, ktorými sú občianske združenie, záujmové
združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond a nezisková organizácia je
nevyhnutné, aby v stanovách, resp. obdobnom zriaďovateľskom dokumente, resp.
dokumente upravujúcom účel takéhoto žiadateľa (nadačná listina, zriaďovacia
listina, zakladacia listina, štatút), bol uvedený environmentálny účel, ako jeden
z účelov (cieľov činností) daného subjektu.
4. Pri výbere dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) , resp. s
právnym predpisom, ktorý ho nahradí a vybrať dodávateľa otvoreným,
transparentným a nediskriminačným výberovým konaním v súlade s príslušnými
právnymi predpismi.

6

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác odporúčame využiť
environmentálne charakteristiky pre zelené verejné obstarávanie všade tam, kde to
bude vhodné.
Maximálna výška žiadanej dotácie je 200.000,00 EUR na jednu žiadosť, pri
dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa
z oprávnených nákladov projektu.
Maximálna miera podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu,
pri súčasnom rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory formou
dotácie.
Na úhradu jednej a tej istej položky nákladov nie je možné použiť dotáciu a zároveň
finančné prostriedky z iných obdobných schém a programov.
Dotácia bude vyplatená až po realizácií projektu alebo jeho časti. Príjemca dotácie
doloží všetky potrebné originály účtovných dokladov.
Aktivity v rámci činnosti D2 sú realizované vo verejnom záujme, príjemca dotácie
ich nebude využívať na žiadnu hospodársku činnosť a nebudú predmetom
prenájmu, predaja alebo výpožičky tretej osobe.
Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť udržateľnosť projektu po dobu 5 rokov
od ukončenia realizácie aktivít v činnosti D2 v súlade so zmluvou o poskytnutí
dotácie a zabezpečiť vo svojich rozpočtoch finančné prostriedky na udržiavanie
realizovaného projektu. Na tento účel je príjemca dotácie povinný zabezpečiť
najmenej počas celej doby udržateľnosti projektu nepretržité splnenie podmienky,
že realizované aktivity v rámci činnosti D2 z poskytnutej dotácie nebudú predmetom
hospodárskej činnosti a zároveň na pozemku nebude vykonávaná žiadna
hospodárska činnosť1 alebo na pozemku, bude vykonávaná hospodárska činnosť,
ktorá nepresahuje 20 % z celkového rozsahu pozemku alebo 20 % z celkového
času využitia pozemku.
Po dobu udržateľnosti projektu, špecifikovanú v bode 10 (t. j. po dobu 5 rokov od
ukončenia realizácie projektu) bude dodržiavanie podmienok, za ktorých bola
dotácia poskytnutá, monitorované nasledovným spôsobom:
a) príjemca dotácie je povinný viesť prehľadnú evidenciu o spôsobe udržiavania
realizovaného projektu a o činnostiach vykonávaných na dotknutých
pozemkoch.
b) príjemca dotácie je povinný uchovávať všetky doklady, preukazujúce písm. a)
tohto bodu,
c) príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi každoročne, najneskôr
do 31. 01. nasledujúceho kalendárneho roku písomnú monitorovaciu správu,
vychádzajúcu z evidencie podľa písm. a) tohto bodu a dokladov podľa písm. b)
tohto bodu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.

Oprávnené náklady pre činnosť D2:
1. náklady priamo súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti D2 Ochrana
prirodzeného druhového zloženia ekosystémov,
2. oprávnené náklady ako aj ich úhrada musia byť v súlade so slovenským právnym
poriadkom a musia byť realizované v rozpočtovom roku 2021, pričom realizovaný
projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky nebudú použité pre účely realizácie
Hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru alebo služieb alebo v ponuke
tovaru a služieb na trhu.
Posúdenie konkrétnych poľnohospodárskych činností, ktoré sú na pozemku vykonávané (napr. kosenie, sadenie,
obrábanie pôdy), závisí od toho, na aký účel je daný pozemok využívaný. V prípade, že je pozemok využívaný na
vlastné účely žiadateľa (tzn. produkty nie sú následne predmetom ponuky na trhu), ide o nehospodársku činnosť.
V prípade, že je daný pozemok využívaný žiadateľom napr. v rámci svojej živnosti alebo iného druhu podnikania,
aktivity predstavujú hospodársku činnosť.
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akejkoľvek hospodárskej činnosti a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu
žiadnemu subjektu, ktorý realizuje hospodársku činnosť.
Neoprávnené náklady pre činnosť D2:
1. daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že žiadateľ fondu
preukáže, že nemá právo túto DPH odpočítať spôsobom podľa § 49 až 55e zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o DPH“) , a že mu ani v súvislosti s touto DPH nevznikol nárok na nadmerný
odpočet podľa § 79 zákona o DPH,
2. náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
3. náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. softvér, licencie, predmet
duševného vlastníctva, patenty),
4. náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
5. náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2021,
6. náklady na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
7. leasing,
8. poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
9. poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
10. náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
11. náklady na výstavbu nových priestorov,
12. náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení,
13. náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
14. všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
15. prevádzkové
náklady
(materiál,
energie,
pohonné
hmoty,
poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
16. náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti a projektovým riadením,
17. náklady na marketing,
18. náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
19. náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov
a zariadení,
20. iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť D2:
1. Súlad s cieľmi 2.1., 2.4. a 2.5. Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej
republiky do roku 2030 a so sektorovými politikami a stratégiami.
2. Projekt prispieva k obnoveniu resp. vytvoreniu podmienok pre zachovanie biotopov
európskeho alebo národného významu alebo druhov európskeho alebo národného
významu.
3. Lokalita v chránenom území.
4. Priorita projektu a úroveň odborného riešenia projektu vo vzťahu k danej činnosti.
5. Udržateľnosť projektu (zabezpečenie pokračovania činností projektu/následnej
starostlivosti ai.).
6. Efektívnosť využitia plánovaných finančných prostriedkov.
Prílohy k žiadosti, ktoré sa vyžadujú k činnosti D2:
V zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (fotokópie, ak nie je uvedené inak):
1. Stavebné povolenie alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činností, s vyznačením
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

právoplatnosti.
Žiadateľ priloží platné stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti alebo
oznámenie k ohláseniu vydané príslušným stavebným úradom v zmysle § 32 nasl.
Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vrátane všetkých
zmien. V prípade, že ide o činnosť, ktorá si nevyžaduje stavebné povolenie alebo
oznámenie k ohláseniu, žiadateľ predloží stanovisko príslušného stavebného úradu,
že ide o činnosť, ktorá si nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie drobnej
stavby v zmysle stavebného zákona.
Sprievodná správa, súhrnná technická správa, súhrnný rozpočet, situačný výkres,
ak ide o činnosť vyžadujúcu stavebné povolenie.
Žiadateľ predloží projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní (súhrnný
rozpočet, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie nemusí byť overený
v stavebnom konaní) na časti, ktoré sú predmetom predloženej žiadosti. V prípade,
že sa projekt realizuje na základe oznámenia k ohláseniu, žiadateľ predloží overený
situačný výkres, resp. overenú projektovú dokumentáciu (v prípade, že ide
o jednoduchú stavbu, jej prístavbu či nadstavbu) v súlade s príslušným oznámením.
V prípade, že sa projekt nerealizuje na základe stavebného povolenia alebo
oznámenia k ohláseniu, žiadateľ túto prílohu nepredkladá.
Finančná analýza (žiadateľ vypĺňa v prípade, že predkladá prílohu č. 1 a č. 2.).
Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie.
Prílohu predkladá žiadateľ v prípade, ak ide o projekt, na ktorý sa nevyžaduje
stavebné povolenie. Z relevantnej štúdie musí byť zrejmé, kto a kedy ju vypracoval.
Stanoviská podľa § 9 až 11 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení
neskorších predpisov.
Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní, nie starší
ako 3 mesiace.
Žiadateľ predloží doklad o úhrade daní vystavený príslušným daňovým úradom.
Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného, nie starší
ako 3 mesiace.
Žiadateľ predloží:
a) potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky
poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
b) potvrdenie z každej zdravotnej poisťovne (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,
Union zdravotná poisťovňa, a. s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) o tom,
že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie.
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla.
Doklad preukazujúci neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu v predchádzajúcich 3 rokoch, nie starší ako 3 mesiace.
Žiadateľ predloží potvrdenie príslušného inšpektorátu práce.
Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou
dotácie v rámci „II. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“
(vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym
fondom) – originál.
Žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, že má vysporiadané finančné vzťahy so
štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom.
Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, Oblasť
D. Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny.
Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou
dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti D2, D3 a D5
uvedených v „II. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021“ – originál.
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Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, Oblasť
D. Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny.
11.1. Výpočet %-neho vyjadrenia využitia pozemku/územia na ktorom je vykonávaná
hospodárska činnosť.
Vzor výpočtu je uvedený v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou
dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, Oblasť D. Ochrana prírody,
biodiverzity a krajiny.
12. Stanovy.
Predkladá žiadateľ – občianske združenie a záujmové združenie právnických osôb.
13. Nadačná listina.
Predkladá žiadateľ – nadácia.
14. Štatút.
Predkladá žiadateľ – nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby
s environmentálnym zameraním.
15. Rozhodnutie o zriadení príspevkovej organizácie a zriaďovacia listina príspevkovej
organizácie.
Predkladá žiadateľ – príspevková organizácia.
16. Doklad o zriadení rozpočtovej organizácie.
Predkladá žiadateľ – rozpočtová organizácia.
17. Potvrdenie Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, že projekt je v súlade
so záujmami ochrany prírody a krajiny.
Činnosť D3
Realizácia schválených dokumentov starostlivosti
Podpora je zameraná na realizáciu aktivít zo schválených dokumentov starostlivosti
o chránené územia, chránené druhy a chránené stromy a územia medzinárodného
významu a schválených dokumentov záchrany chránených území, chránených
stromov a chránených druhov rastlín a živočíchov.
V rámci činnosti D3 je možné realizovať nasledovnú aktivitu:
1. realizácia aktivít zo schválených dokumentov starostlivosti o chránené územia,
chránené druhy a chránené stromy a územia medzinárodného významu
a schválených dokumentov záchrany chránených území, chránených stromov
a chránených druhov rastlín a živočíchov.
Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť D3:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania
oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť D3:
1. Rozpočtová organizácia – v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
2. Obec - v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov,
3. Samosprávny kraj – v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
4. Príspevková organizácia – v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
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5. Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov,
6. Záujmové združenie právnických osôb - v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov,
7. Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov,
8. Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
9. Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
a to za podmienky, že subjekty uvedené v bodoch 1 až 9 budú realizovať aktivity
v rámci činnosti D3 vo verejnom záujme, tieto budú mať výlučne nehospodársky
charakter a program starostlivosti sa týka územia, na ktorom nie je vykonávaná
hospodárska činnosť1 alebo územia, na ktorom sa vykonáva hospodárska činnosť,
ktorá nepresahuje 20 % z celkového rozsahu pozemku alebo 20 % z celkového času
využitia územia.
V opačnom prípade nebude uvedený subjekt oprávnený žiadať o podporu formou
dotácie v rámci činnosti D3.
Podmienky poskytnutia dotácie pre činnosť D3:
1. Aktivity v rámci činnosti D3 nie sú štátnou pomocou v zmysle zákona o štátnej
pomoci, a teda vo vzťahu k týmto aktivitám sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci.
V prípade, že žiadateľ bude počas obdobia realizácie projektu a počas udržateľnosti
projektu vykonávať hospodársku činnosť, je povinný preukázať použitie dotácie
výlučne na nehospodársku činnosť a zároveň zabezpečiť sledovanie činností
a nákladov viažucich sa k hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti
oddelene.
2. V rámci oprávnených žiadateľov, ktorými sú občianske združenie, záujmové
združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond a nezisková organizácia
poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním je
nevyhnutná ich existencia aspoň 2 roky ku dňu podania žiadosti.
3. V rámci oprávnených žiadateľov, ktorými sú občianske združenie, záujmové
združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond a nezisková organizácia je
nevyhnutné, aby v stanovách, resp. obdobnom zriaďovateľskom dokumente, resp.
dokumente upravujúcom účel takéhoto žiadateľa (nadačná listina, zriaďovacia
listina, zakladacia listina, štatút), bol uvedený environmentálny účel, ako jeden
z účelov (cieľov činností) daného subjektu.
4. Pri výbere dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní, resp. s právnym predpisom, ktorý ho nahradí a vybrať
dodávateľa otvoreným, transparentným a nediskriminačným výberovým konaním
v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Hospodárskou činnosťou sa rozumie každá činnosť, ktorá spočíva v ponuke tovaru alebo služieb alebo v ponuke
tovaru a služieb na trhu.
Posúdenie konkrétnych poľnohospodárskych činností, ktoré sú na území vykonávané (napr. kosenie, sadenie,
obrábanie pôdy), závisí od toho, na aký účel je dané územie využívané. V prípade, že je územie využívané na
vlastné účely žiadateľa (tzn. produkty nie sú následne predmetom ponuky na trhu), ide o nehospodársku činnosť.
V prípade, že je dané územie využívané žiadateľom napr. v rámci svojej živnosti alebo iného druhu podnikania,
aktivity predstavujú hospodársku činnosť.
1

11

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác odporúčame využiť
environmentálne charakteristiky pre zelené verejné obstarávanie všade tam, kde to
bude vhodné.
Maximálna výška žiadanej dotácie je 200.000,00 EUR na jednu žiadosť, pri
dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa
z oprávnených nákladov projektu.
Maximálna miera podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu,
pri súčasnom rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory formou
dotácie.
Na úhradu jednej a tej istej položky nákladov nie je možné použiť dotáciu a zároveň
finančné prostriedky z iných obdobných schém a programov.
Dotácia bude vyplatená až po realizácií projektu alebo jeho časti. Príjemca dotácie
doloží všetky potrebné originály účtovných dokladov.
Aktivity v rámci činnosti D3 sú realizované vo verejnom záujme, príjemca dotácie
ich nebude využívať na žiadnu hospodársku činnosť a nebudú predmetom
prenájmu, predaja alebo výpožičky tretej osobe.
Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť udržateľnosť projektu po dobu 5 rokov
od ukončenia realizácie aktivít v činnosti D3 v súlade so zmluvou o poskytnutí
dotácie a zabezpečiť vo svojich rozpočtoch finančné prostriedky na udržiavanie
realizovaného projektu. Na tento účel je príjemca dotácie povinný zabezpečiť
najmenej počas celej doby udržateľnosti projektu nepretržité splnenie podmienky,
že realizované aktivity v rámci činnosti D3 z poskytnutej dotácie nebudú predmetom
žiadnej hospodárskej činnosti.
Po dobu udržateľnosti projektu, špecifikovanú v bode 10 (t. j. po dobu 5 rokov od
ukončenia realizácie projektu) bude dodržiavanie podmienok, za ktorých bola
dotácia poskytnutá, monitorované nasledovným spôsobom:
a) príjemca dotácie je povinný viesť prehľadnú evidenciu o spôsobe udržiavania
realizovaného projektu, a o spôsobe využívania územia, na ktoré sa vzťahuje
schválený program starostlivosti,
b) príjemca dotácie je povinný uchovávať všetky doklady, preukazujúce písm. a)
tohto bodu,
c) príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi každoročne, najneskôr
do 31. 01. nasledujúceho kalendárneho roku písomnú monitorovaciu správu,
vychádzajúcu z evidencie podľa písm. a) tohto bodu a dokladov podľa písm. b)
tohto bodu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.

Oprávnené náklady pre činnosť D3:
1. náklady priamo súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosti D3 Realizácia
schválených programov starostlivosti,
2. oprávnené náklady ako aj ich úhrada musia byť v súlade so slovenským právnym
poriadkom a musia byť realizované v rozpočtovom roku 2021, pričom realizovaný
projekt a/ alebo jeho časť ani prostriedky nebudú použité pre účely realizácie
akejkoľvek hospodárskej činnosti a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu
žiadnemu subjektu, ktorý realizuje hospodársku činnosť.
Neoprávnené náklady pre činnosť D3:
1. daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že žiadateľ fondu
preukáže, že nemá právo túto DPH odpočítať spôsobom podľa § 49 až 55e zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o DPH“) , a že mu ani v súvislosti s touto DPH nevznikol nárok na nadmerný
odpočet podľa § 79 zákona o DPH.,
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2. náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
3. náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. softvér, licencie, predmet
duševného vlastníctva, patenty),
4. náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
5. náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2021,
6. náklady na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
7. leasing,
8. poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
9. poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
10. náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
11. náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení,
12. náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
13. všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
14. prevádzkové
náklady
(materiál,
energie,
pohonné
hmoty,
poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
15. náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti a projektovým riadením,
16. náklady na marketing,
17. náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
18. náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov
a zariadení,
19. iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť D3:
1. Súlad s cieľmi 2.1., 2.4. a 2.5. Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej
republiky do roku 2030 a so sektorovými politikami.
2. Projekt prispieva k obnoveniu resp. vytvoreniu podmienok pre zachovanie biotopov
európskeho alebo národného významu alebo druhov európskeho alebo národného
významu.
3. Lokalita v chránenom území.
4. Priorita projektu a úroveň odborného riešenia projektu vo vzťahu k danej činnosti.
5. Udržateľnosť projektu (zabezpečenie pokračovania činností projektu/následnej
starostlivosti a i.).
6. Efektívnosť využitia plánovaných finančných prostriedkov.
Prílohy k žiadosti, ktoré sa vyžadujú k činnosti D3:
V zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (fotokópie, ak nie je uvedené inak):
1. Stavebné povolenie alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činností, s vyznačením
právoplatnosti.
Žiadateľ priloží platné stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti alebo
oznámenie k ohláseniu vydané príslušným stavebným úradom v zmysle
stavebného zákona vrátane všetkých zmien. V prípade, že ide o činnosť, ktorá si
nevyžaduje stavebné povolenie alebo oznámenie k ohláseniu, žiadateľ predloží
stanovisko príslušného stavebného úradu, že ide o činnosť, ktorá si nevyžaduje
stavebné povolenie ani oznámenie k ohláseniu v zmysle stavebného zákona.
2. Sprievodná správa, súhrnná technická správa, súhrnný rozpočet, situačný výkres,
ak ide o činnosť vyžadujúcu stavebné povolenie.
Žiadateľ predloží projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní (súhrnný
13

rozpočet, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie nemusí byť overený
v stavebnom konaní) na časti, ktoré sú predmetom predloženej žiadosti. V prípade,
že sa projekt realizuje na základe oznámenia k ohláseniu, žiadateľ predloží overený
situačný výkres, resp. overenú projektovú dokumentáciu (v prípade, že ide
o jednoduchú stavbu, jej prístavbu či nadstavbu) v súlade s príslušným oznámením.
V prípade, že sa projekt nerealizuje na základe stavebného povolenia alebo
oznámenia k ohláseniu, žiadateľ túto prílohu nepredkladá.
3. Finančná analýza (žiadateľ vypĺňa v prípade, že predkladá prílohu č. 1 a č. 2.).
4. Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie.
Prílohu predkladá žiadateľ v prípade, ak ide o projekt, na ktorý sa nevyžaduje
stavebné povolenie. Z relevantnej štúdie musí byť zrejmé, kto a kedy ju vypracoval.
5. Stanoviská podľa § 9 až 11 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení
neskorších predpisov.
6. Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní, nie starší
ako 3 mesiace.
Žiadateľ predloží doklad o úhrade daní vystavený príslušným daňovým úradom.
7. Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného, nie starší
ako 3 mesiace.
Žiadateľ predloží:
a) potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky
poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
b) potvrdenie z každej zdravotnej poisťovne (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,
Union zdravotná poisťovňa, a. s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) o tom,
že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie.
8. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla.
9. Doklad preukazujúci neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu v predchádzajúcich 3 rokoch, nie starší ako 3 mesiace.
Žiadateľ predloží potvrdenie príslušného inšpektorátu práce.
10. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou
dotácie v rámci „II. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“
(vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym
fondom) – originál.
Žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, že má vysporiadané finančné vzťahy so
štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom.
Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, Oblasť
D. Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny.
11. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou
dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti D2, D3 a D5
uvedených
v „II. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021“ – originál.
Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, Oblasť
D. Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny.
11.1. Výpočet %-neho vyjadrenia využitia pozemku/územia na ktorom je vykonávaná
hospodárska činnosť.
Vzor výpočtu je uvedený v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou
dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, Oblasť D. Ochrana prírody,
biodiverzity a krajiny.
12. Stanovy.
Predkladá žiadateľ – občianske združenie a záujmové združenie právnických osôb.
13. Nadačná listina.
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Predkladá žiadateľ – nadácia.
14. Štatút.
Predkladá žiadateľ – nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby
s environmentálnym zameraním.
15. Rozhodnutie o zriadení príspevkovej organizácie a zriaďovacia listina príspevkovej
organizácie.
Predkladá žiadateľ – príspevková organizácia.
16. Doklad o zriadení rozpočtovej organizácie.
Predkladá žiadateľ – rozpočtová organizácia.
17. Potvrdenie Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, že projekt je v súlade
so záujmami ochrany prírody a krajiny.
18. Schválené programy starostlivosti na žiadané aktivity v rámci činnosti D3.
Činnosť D5
Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených
druhov a biotopov v mestách a obciach a ich blízkosti
Podpora je zameraná na realizáciu opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie
priaznivého stavu chránených druhov a biotopov národného alebo európskeho
významu, ktoré sú v sídlach alebo v ich blízkosti a je potrebné vytvárať náhradné
biotopy alebo naopak eliminovať strety záujmov. Aktivity sa nedajú zabezpečiť bežným
obhospodarovaním.
Podpora je zameraná na zabezpečenie hniezdnych búdok pre synatropné druhy
chránených živočíchov hniezdiace na budovách (napr. dážďovník tmavý, belorítka
obyčajná, dážďovníky a netopiere) na území mesta alebo obce na fasády verejných
budov2, tam kde sa preukáže ich hniezdenie pred zateplením.
Podpora je zameraná na nákup špeciálnych uzamykateľných kontajnerov, ktoré musia
byť ohradené a umiestnené na verejnom priestranstve. Tieto kontajnery môžu byť
opatrené aj elektrickými ohradníkmi. Nákup kontajnerových stojísk umiestnených na
verejnom priestranstve na komunálny odpad odolných proti medveďom hnedým
v obciach resp. mestách.
Podpora je zameraná na aktivity súvisiace so zabezpečením kontajnerových stojísk
a samostatne stojacich zberných nádob na komunálny a triedený odpad pred
prístupom jedincov medveďa hnedého. Podporené budú predovšetkým projekty
realizované v územiach a ich častiach, v ktorých je držiteľ odpadu povinný zabezpečiť
odpad pred prístupom medveďa hnedého (v zmysle Prílohy č. 19 vyhlášky
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov)
a to v intravilánoch a extravilánoch všetkých dotknutých miest a obcí. O podporu sa
môže uchádzať aj žiadateľ, ktorý sa nachádza v oblastiach v areáli rozšírenia
medveďa hnedého.
Špeciálne zberné nádoby (kontajnery) – uzamykateľné, resp. zabezpečené kontajnery
proti vyberaniu komunálneho odpadu medveďom hnedým patria medzi preventívne
opatrenia na elimináciu škôd spôsobených týmto druhom. Rovnako sú preventívnym
opatrením pred stretmi človeka so synantropnými jedincami medveďa. Sú v súlade
s programom starostlivosti o medveďa hnedého (Ursus arctos) na Slovensku
( https://www.minzp.sk/ochrana-prirody/druhova-ochrana/programy-starostlivosti/ ).
2

Verejná budova je budova, ktorá je v správe alebo vlastníctve verejného subjektu.
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V rámci činnosti D5 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených
druhov a biotopov národného alebo európskeho významu, ktoré sa nedajú
zabezpečiť bežným obhospodarovaním.
2. obstaranie a inštalácia kontajnerových stojísk a konštrukcií, ktoré zabraňujú
prístupu medveďa hnedého k odpadu.
3. nákup a inštalácia zberných nádob na komunálny a triedený odpad, ktorých
technické prevedenie zabraňuje prístupu medveďa hnedého k odpadu.
4. rekonštrukcia
už
existujúcich
kontajnerových
stojísk,
konštrukcií
a modifikácia zberných nádob na komunálny a triedený odpad, ktoré nespĺňajú
predmetnú funkciu (zabránenie prístupu medveďa hnedého k odpadu).
5. obstaranie a inštalácia hniezdnych búdok pre dážďovníky a netopiere, prípadne
umelých hniezd pre iné druhy vtákov (napr. belorítka) na území mesta alebo obce
na fasády verejných budov, tam kde sa preukáže ich hniezdenie pred zateplením3.
6. kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť D5:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania
oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
20.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania
oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa pre aktivitu č. 5.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť D5:
1. Rozpočtová organizácia – v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
2. Obec - v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov,
3. Samosprávny kraj – v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov,
4. Príspevková organizácia – v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
5. Občianske združenie – v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov,
6. Záujmové združenie právnických osôb - v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov,
7. Nadácia – v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov,
8. Neinvestičný fond – v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch
a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení
neskorších predpisov,
9. Nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním – v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
a to za podmienky, že subjekty uvedené v bodoch 1 až 9 budú realizovať aktivity
v rámci činnosti D5 vo verejnom záujme a v rámci aktivity č. 1, prípadne jej
Uvedenou aktivitou (aktivita č. 5) nedochádza k žiadnemu zvýhodňovaniu subjektov vykonávajúcich hospodársku
činnosť v rámci verejnej budovy, a to najmä vzhľadom na skutočnosť, že táto aktivita nevyplýva zo žiadneho
zákona (t. j. subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť nie je povinný tieto náklady znášať). Výsledok jej realizácie
skôr prinesie obmedzenia týkajúce sa výkonu hospodárskej činnosti.
3
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kombinácie, dobrovoľný peňažný príspevok vyberaný od účastníkov bude pokrývať len
zlomok skutočných nákladov.
V opačnom prípade nebude uvedený subjekt oprávnený žiadať o podporu formou
dotácie v rámci činnosti D5.
Podmienky poskytnutia dotácie pre činnosť D5:
1. Aktivity v rámci činnosti D5 nie sú štátnou pomocou v zmysle zákona o štátnej
pomoci, a teda vo vzťahu k týmto aktivitám sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci
a v rámci aktivity č. 1, prípadne jej kombinácie, dobrovoľný peňažný príspevok
vyberaný od účastníkov bude pokrývať len zlomok skutočných nákladov. V prípade,
že žiadateľ bude počas obdobia realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu
vykonávať hospodársku činnosť, je povinný preukázať použitie dotácie výlučne na
nehospodársku činnosť a zároveň zabezpečiť sledovanie činností a nákladov
viažucich sa k hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti oddelene.
2. V rámci oprávnených žiadateľov, ktorými sú občianske združenie, záujmové
združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond a nezisková organizácia
poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním je
nevyhnutná ich existencia aspoň 2 roky ku dňu podania žiadosti.
3. V rámci oprávnených žiadateľov, ktorými sú občianske združenie, záujmové
združenie právnických osôb, nadácia, neinvestičný fond a nezisková organizácia je
nevyhnutné, aby v stanovách, resp. obdobnom zriaďovateľskom dokumente, resp.
dokumente upravujúcom účel takéhoto žiadateľa (nadačná listina, zriaďovacia
listina, zakladacia listina, štatút), bol uvedený environmentálny účel, ako jeden
z účelov (cieľov činností) daného subjektu.
4. Pri výbere dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní, resp. s právnym predpisom, ktorý ho nahradí a vybrať
dodávateľa otvoreným, transparentným a nediskriminačným výberovým konaním
v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác odporúčame využiť
environmentálne charakteristiky pre zelené verejné obstarávanie všade tam, kde to
bude vhodné.
5. Maximálna výška žiadanej dotácie je 200.000,00 EUR na jednu žiadosť, pri
dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa
z oprávnených nákladov projektu a 20.000, 00 EUR pri dodržaní podmienky
minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany
žiadateľa pre aktivitu č. 5.
6. Maximálna miera podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu,
pri súčasnom rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory formou
dotácie.
7. Na úhradu jednej a tej istej položky nákladov nie je možné použiť dotáciu a zároveň
finančné prostriedky z iných obdobných schém a programov.
8. Dotácia bude vyplatená až po realizácií projektu alebo jeho časti. Príjemca dotácie
doloží všetky potrebné originály účtovných dokladov.
9. Aktivity v rámci činnosti D5 sú realizované vo verejnom záujme, príjemca dotácie
ich nebude využívať na žiadnu hospodársku činnosť a nebudú predmetom
prenájmu, predaja alebo výpožičky tretej osobe.
10. Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť udržateľnosť projektu po dobu 5 rokov
od ukončenia realizácie aktivít v činnosti D5 v súlade so zmluvou o poskytnutí
dotácie a zabezpečiť vo svojich rozpočtoch finančné prostriedky na udržiavanie
realizovaného projektu. Na tento účel je príjemca dotácie povinný zabezpečiť
najmenej počas celej doby udržateľnosti projektu nepretržité splnenie podmienky,
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že realizované aktivity v rámci činnosti D5 z poskytnutej dotácie nebudú predmetom
žiadnej hospodárskej činnosti.
11. Po dobu udržateľnosti projektu, špecifikovanú v bode 10 (t. j. po dobu 5 rokov od
ukončenia realizácie projektu) bude dodržiavanie podmienok, za ktorých bola
dotácia poskytnutá, monitorované nasledovným spôsobom:
a) príjemca dotácie je povinný viesť prehľadnú evidenciu o spôsobe udržiavania
realizovaného projektu a o spôsobe využívania dotknutého pozemku,
b) príjemca dotácie je povinný uchovávať všetky doklady, preukazujúce písm. a)
tohto bodu,
c) príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi každoročne, najneskôr
do 31. 01. nasledujúceho kalendárneho roku písomnú monitorovaciu správu,
vychádzajúcu z evidencie podľa písm. a) tohto bodu a dokladov podľa písm. b)
tohto bodu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.
12. Výskyt medveďa hnedého v oblastiach realizácie projektu musí byť potvrdený
územne príslušným organizačným útvarom Štátnej ochrany prírody Slovenskej
republiky.
13. Vhodnosť návrhu technického riešenia zabezpečenia kontajnerových stojísk voči
zabráneniu prístupu medveďa hnedého do nich musí byť potvrdený územne
príslušným organizačným útvarom Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.
V súvislosti s podmienkou pre poskytnutie podpory uvedenými v bodoch 12. a 13
odporúčame žiadateľom oprávnenosť miesta realizácie a predovšetkým vhodnosť
návrhu technického riešenia zabezpečenia kontajnerových stojísk vopred
odkonzultovať s územne príslušným organizačným útvarom Štátnej ochrany prírody
Slovenskej republiky ešte pred spracovaním projektovej dokumentácie a podaním
žiadosti o vydanie potvrdenia v uvádzaných skutočnostiach. Kontaktné údaje na
príslušné organizačné útvary Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky sú uvedené
v Príručke pre žiadateľa.
Oprávnené náklady pre činnosť D5:
1. náklady priamo súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovanej činnosťou D5
Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených
druhov a biotopov,
2. oprávnené náklady ako aj ich úhrada musia byť v súlade so slovenským právnym
poriadkom a musia byť realizované v rozpočtovom roku 2021, pričom realizovaný
projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky nebudú použité pre účely realizácie
akejkoľvek hospodárskej činnosti a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu
žiadnemu subjektu, ktorý realizuje hospodársku činnosť.
Neoprávnené náklady pre činnosť D5:
1. daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že žiadateľ fondu
preukáže, že nemá právo túto DPH odpočítať spôsobom podľa § 49 až 55e zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o DPH“) , a že mu ani v súvislosti s touto DPH nevznikol nárok
na nadmerný odpočet podľa § 79 zákona o DPH,
2. náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
3. náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. softvér, licencie, predmet
duševného vlastníctva, patenty),
4. náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
5. náklady vynaložené a uhradené mimo rozpočtového obdobia roka 2021,
6. náklady na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

leasing,
poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
prevádzkové
náklady
(materiál,
energie,
pohonné
hmoty,
poštovné,
telekomunikačné služby, internetové služby),
náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti a projektovým riadením,
náklady na marketing,
náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov
a zariadení,
iné náklady nesúvisiace s projektom.

Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť D5:
1. Environmentálna situácia v dotknutej oblasti a potreba vhodného spôsobu
zabezpečenia odpadu, vzhľadom na už zaznamenané a zdokumentované problémy
s medveďom hnedým (zohľadnené v potvrdení ŠOP SR).
2. Súlad s cieľmi 2.1., 2.4. a 2.5. Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej
republiky do roku 2030 a so sektorovými politikami a stratégiami. Špecifické potreby
a podmienky územia.
3. Projekt prispieva k obnoveniu resp. vytvoreniu podmienok pre zachovanie biotopov
európskeho alebo národného významu alebo druhov európskeho alebo národného
významu.
4. Úroveň technického riešenia.
5. Ekonomická prevádzkovateľnosť projektu a zabezpečenie funkčnosti technických
riešení po jeho dokončení.
Prílohy k žiadosti, ktoré sa vyžadujú k činnosti D5:
V zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (fotokópie, ak nie je uvedené inak):
1. Stavebné povolenie alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činností, s vyznačením
právoplatnosti.
Žiadateľ priloží platné stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti alebo
oznámenie k ohláseniu vydané príslušným stavebným úradom v zmysle
stavebného zákona vrátane všetkých zmien. V prípade, že ide o činnosť, ktorá si
nevyžaduje stavebné povolenie alebo oznámenie k ohláseniu, žiadateľ predloží
stanovisko príslušného stavebného úradu, že ide o činnosť, ktorá si nevyžaduje
stavebné povolenie ani oznámenie k ohláseniu v zmysle stavebného zákona.
2. Sprievodná správa, súhrnná technická správa, súhrnný rozpočet, situačný výkres,
ak ide o činnosť vyžadujúcu stavebné povolenie.
Žiadateľ predloží projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní (súhrnný
rozpočet, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie nemusí byť overený
v stavebnom konaní) na časti, ktoré sú predmetom predloženej žiadosti. V prípade,
že sa projekt realizuje na základe oznámenia k ohláseniu, žiadateľ predloží overený
situačný výkres, resp. overenú projektovú dokumentáciu (v prípade, že ide
o jednoduchú stavbu, jej prístavbu či nadstavbu) v súlade s príslušným oznámením.
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3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

V prípade, že sa projekt nerealizuje na základe stavebného povolenia alebo
oznámenia k ohláseniu, žiadateľ túto prílohu nepredkladá.
Finančná analýza (žiadateľ vypĺňa v prípade, že predkladá prílohu č. 1 a č. 2.).
Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie.
Prílohu predkladá žiadateľ v prípade, ak ide o projekt, na ktorý sa nevyžaduje
stavebné povolenie. Z relevantnej štúdie musí byť zrejmé, kto a kedy ju vypracoval.
Stanoviská podľa § 9 až 11 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení
neskorších predpisov.
Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní, nie starší
ako 3 mesiace.
Žiadateľ predloží doklad o úhrade daní vystavený príslušným daňovým úradom.
Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného, nie starší
ako 3 mesiace.
Žiadateľ predloží:
a) potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky
poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
b) potvrdenie z každej zdravotnej poisťovne (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,
Union
zdravotná poisťovňa, a. s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) o tom, že nemá
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie.
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla.
Doklad preukazujúci neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu v predchádzajúcich 3 rokoch, nie starší ako 3 mesiace.
Žiadateľ predloží potvrdenie príslušného inšpektorátu práce.
Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou
dotácie v rámci „II. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“
(vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym
fondom) – originál.
Žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, že má vysporiadané finančné vzťahy so
štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom.
Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, Oblasť D.
Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny.
Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou
dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosti D2, D3 a D5
uvedených v „II. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021“ – originál.
Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, Oblasť
D. Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny.
Stanovy.
Predkladá žiadateľ – občianske združenie a záujmové združenie právnických osôb.
Nadačná listina.
Predkladá žiadateľ – nadácia.
Štatút.
Predkladá žiadateľ – nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby
s environmentálnym zameraním.
Rozhodnutie o zriadení príspevkovej organizácie a zriaďovacia listina príspevkovej
organizácie.
Predkladá žiadateľ – príspevková organizácia.
Doklad o zriadení rozpočtovej organizácie.
Predkladá žiadateľ – rozpočtová organizácia.
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17. Vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa §99, ods. 1,
písm. b) a c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (relevantné pre aktivity č. 2, 3 a 4),
18. Potvrdenie územne príslušného organizačného útvaru Štátnej ochrany prírody
Slovenskej republiky o výskyte medveďa hnedého v oblastiach realizácie projektu
a potvrdenie o vhodnosti návrhu technického riešenia zabezpečenia odpadu
(kontajnerových stojísk, konštrukcií a zberných nádob) pred prístupom medveďa
hnedého do nich (relevantné pre aktivity č. 2, 3, 4).
19. Potvrdenie Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, že projekt je v súlade
so záujmami ochrany prírody a krajiny (relevantné pre aktivity č. 1 a 5).
Činnosť D6
Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie
zoologických záhrad
Podpora je zameraná na zabezpečenie zachovania biologickej rozmanitosti voľne
žijúcich druhov, ich chovom v ľudskej opatere so zvláštnym zreteľom na záchranu
ohrozených druhov, s cieľom udržiavania priaznivého stavu populácie ohrozených a
chránených druhov mimo ich prirodzeného výskytu (ex-situ), ktoré sú monitorované
a riadené prostredníctvom záchranných programov EEP4, ESB5, ISB6, EARAZA7,
IUCN8, alebo sú predmetom iných medzinárodných projektov, z dôvodu ich záchrany
pred vyhynutím. Realizované opatrenia musia byť v súlade s platnou stratégiou
EAZA9, WAZA10. Opatrenia musia byť zamerané na zvýšenie príspevku Slovenskej
republiky k ochrane biologickej diverzity na celosvetovej úrovni v súlade
s Aktualizovanou národnou stratégiou ochrany biodiverzity do roku 2021.
V rámci činnosti D6 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1. chov11 ohrozených druhov svetovej fauny v rámci európskych plemenných kníh
(ESB6),
2. chov10 ohrozených druhov svetovej fauny v rámci medzinárodných plemenných
kníh,
3. chov10 ohrozených druhov svetovej fauny v uvedených v červenej knihe UICN
(RBD)12,
4. chov10 ohrozených druhov živočíchov zaradených do príloh A – D nariadenia Rady
(ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou
obchodu s nimi v platnom znení,
5. prieskum a výskum zvlášť ohrozených druhov živočíchov pre potreby ochrany
prírody, ktoré sú predmetom medzinárodných programov EAZA8, EARAZA6,
WAZA9, IUCN7,
6. chov10 ohrozených druhov svetovej fauny v rámci európskych EAZA8 ex Situ
programov (EEP3),
Európsky záchranný program pre ohrozené druhy/European Endangered Species Programme
Európska plemenná kniha/European Studbook
6 Medzinárodná plemenná kniha/International Studbook
7 Eurázijská regionálna asociácia zoologických záhrad a akvárií/Eurasian Regional Association of Zoological Parks
and Aquariums
7 Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov/International Union for Conservation of Nature and
Natural Resources
9 Európska asociácia ZOO a akvárií/European Association of Zoos and Aquaria
10Svetová asociácia ZOO a akvárií / World Association Zoos and Aquaria
11 Chov zahŕňa realizáciu aktivít ako je napr. nákup krmiva, transporty zvierat, veterinárna starostlivosť, výstavba,
rekonštrukcia, údržba, modernizácia, technické prispôsobenie štandardom EAZA chovných zariadení, vydávanie
a distribúcia medzinárodných, európskych a národných plemenných kníh vybraných ohrozených druhov
živočíchov a pod.
12Medzinárodný červený zoznam ohrozených druhov IUCN/Red List of Threatened Species IUCN.
4
5
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7. chov10 ohrozených druhov svetovej fauny v rámci svetových plemenných kníh
(ISB5)
8. chov10 ohrozených druhov svetovej fauny v rámci záchytného strediska13.
Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť D6:
200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania
oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Oprávnení žiadatelia pre činnosť D6:
1. Príspevková organizácia v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej orgán
ochrany prírody vydal podľa § 44 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody
a krajiny v znení neskorších predpisov, súhlas na zriadenie a prevádzkovanie
zoologickej záhrady
a to za podmienky, že subjekty uvedené v bode 1 budú realizovať aktivity v rámci
činnosti D6 vo verejnom záujme a peňažný príspevok vyberaný od návštevníkov, resp.
účastníkov iné obchodné prostriedky budú pokrývať len zlomok skutočných nákladov.
V opačnom prípade nebude uvedený subjekt oprávnený žiadať o podporu formou
dotácie v rámci činnosti D6.
Podmienky poskytnutia dotácie pre činnosť D6:
1. Aktivity v rámci činnosti D6 nie sú štátnou pomocou v zmysle zákona o štátnej
pomoci, a teda vo vzťahu k týmto aktivitám sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci a
peňažný príspevok vyberaný od návštevníkov, resp. účastníkov, prípadne iné
obchodné prostriedky budú pokrývať len zlomok skutočných nákladov. V prípade,
že žiadateľ bude počas obdobia realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu
vykonávať hospodársku činnosť, je povinný preukázať použitie dotácie výlučne na
nehospodársku činnosť a zároveň sledovanie činností a nákladov viažucich
sa k hospodárskej činnosti a nehospodárskej činnosti oddelene.
2. Pri výbere dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní, resp. s právnym predpisom, ktorý ho nahradí a vybrať
dodávateľa otvoreným, transparentným a nediskriminačným výberovým konaním
v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác odporúčame využiť
environmentálne charakteristiky pre zelené verejné obstarávanie všade tam, kde to
bude vhodné.
3. Maximálna výška žiadanej dotácie je 200.000,00 EUR na jednu žiadosť, pri
dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa
z oprávnených nákladov projektu.
4. Maximálna miera podpory formou dotácie je 95 % z oprávnených nákladov projektu,
pri súčasnom rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory formou
dotácie.
5. Na úhradu jednej a tej istej položky nákladov nie je možné použiť dotáciu a zároveň
finančné prostriedky z iných obdobných schém a programov.
6. Dotácia bude vyplatená až po realizácií projektu alebo jeho časti. Príjemca dotácie
doloží všetky potrebné originály účtovných dokladov.
7. Aktivity v rámci činnosti D6 sú realizované vo verejnom záujme, príjemca dotácie
ich nebude využívať na žiadnu hospodársku činnosť a nebudú predmetom
prenájmu, predaja alebo výpožičky tretej osobe.
13§

45 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
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8. Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť udržateľnosť projektu po dobu 5 rokov
od ukončenia realizácie aktivít v rámci činnosti D6 v súlade so zmluvou o poskytnutí
dotácie a zabezpečiť vo svojich rozpočtoch finančné prostriedky na udržiavanie
realizovaného projektu. Na tento účel je príjemca dotácie povinný zabezpečiť
najmenej počas celej doby udržateľnosti projektu nepretržité splnenie podmienky,
že realizované aktivity v rámci činnosti D6 z poskytnutej dotácie nebudú predmetom
žiadnej hospodárskej činnosti.
9. Po dobu udržateľnosti projektu, špecifikovanú v bode 8 (t. j. po dobu 5 rokov od
ukončenia realizácie projektu) bude dodržiavanie podmienok, za ktorých bola
dotácia poskytnutá, monitorované nasledovným spôsobom:
a) príjemca dotácie je povinný viesť prehľadnú evidenciu o spôsobe prevádzky,
údržby a servise realizovaného projektu,
b) príjemca dotácie je povinný uchovávať všetky doklady, preukazujúce písm. a)
tohto bodu,
c) príjemca dotácie je povinný predložiť poskytovateľovi každoročne, najneskôr
do 31. 01. nasledujúceho kalendárneho roku písomnú monitorovaciu správu,
vychádzajúcu z evidencie podľa písm. a) tohto bodu a dokladov podľa písm. b)
tohto bodu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.
Oprávnené náklady pre činnosť D6:
1. náklady súvisiace s realizáciou vyššie zadefinovaných činností D6 Realizácia
opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie zoologických
záhrad,
2. oprávnené náklady ako aj ich úhrada musia byť v súlade so slovenským právnym
poriadkom a musia byť realizované v rozpočtovom roku 2021, pričom realizovaný
projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky nebudú použité pre účely realizácie
akejkoľvek hospodárskej činnosti a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu
žiadnemu subjektu, ktorý realizuje hospodársku činnosť.
Neoprávnené náklady pre činnosť D6:
1. daň z pridanej hodnoty – uvedené neplatí iba v prípade, že žiadateľ fondu
preukáže, že nemá právo túto DPH odpočítať spôsobom podľa § 49 až 55e zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o DPH“) , a že mu ani v súvislosti s touto DPH nevznikol nárok na nadmerný
odpočet podľa § 79 zákona o DPH,
2. náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. softvér, licencie, predmet
duševného vlastníctva, patenty),
3. náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
4. náklady vynaložené mimo rozpočtového obdobia roka 2021,
5. náklady na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
6. leasing,
7. poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
8. poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
9. náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
10. náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
11. všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
12. prevádzkové náklady (energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné služby,
internetové služby),
13. náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti a projektovým riadením,
14. náklady na marketing,
15. náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie,
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16. náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a
zariadení,
17. náklady na chov10 druhov zvierat, ktoré nespĺňajú požadované parametre
z hľadiska medzinárodnej ochrany, t. j. ochrany Ex situ (nie sú začlenené
v programoch EEP3, ESB6, ISB5....),
18. náklady na veterinárnu starostlivosť o chov10 druhov zvierat ktoré nespĺňajú
požadované parametre z hľadiska medzinárodnej ochrany, t. j. ochrany Ex situ (nie
sú začlenené v programoch EEP5, ESB6, ISB5....),
19. iné náklady nesúvisiace s projektom.
Kritériá na poskytnutie podpory formou dotácie pre činnosť D6:
1. Súlad s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (§ 44 a i.)
2. Druhy európskeho svetového významu sú/nie sú zaradené do medzinárodných
programov záchrany ex situ/in situ.
3. Udržateľnosť projektu (zabezpečenie následnej starostlivosti, pokračovanie
opatrení).
4. Účelnosť a výška rozpočtových nákladov.
Prílohy k žiadosti, ktoré sa vyžadujú k činnosti D6:
V zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (fotokópie, ak nie je uvedené inak):
1. Stavebné povolenie alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činností, s vyznačením
právoplatnosti.
Žiadateľ priloží platné stavebné povolenie s vyznačením právoplatnosti alebo
oznámenie k ohláseniu vydané príslušným stavebným úradom v zmysle
stavebného zákona vrátane všetkých zmien. V prípade, že ide o činnosť, ktorá si
nevyžaduje stavebné povolenie alebo oznámenie k ohláseniu, žiadateľ predloží
stanovisko príslušného stavebného úradu, že ide o činnosť, ktorá si nevyžaduje
stavebné povolenie ani oznámenie k ohláseniu v zmysle stavebného zákona.
2. Sprievodná správa, súhrnná technická správa, súhrnný rozpočet, situačný výkres,
ak ide o činnosť vyžadujúcu stavebné povolenie.
Žiadateľ predloží projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní (súhrnný
rozpočet, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie nemusí byť overený
v stavebnom konaní) na časti, ktoré sú predmetom predloženej žiadosti. V prípade,
že sa projekt realizuje na základe oznámenia k ohláseniu, žiadateľ predloží overený
situačný výkres, resp. overenú projektovú dokumentáciu (v prípade, že ide
o jednoduchú stavbu, jej prístavbu či nadstavbu) v súlade s príslušným oznámením.
V prípade, že sa projekt nerealizuje na základe stavebného povolenia alebo
oznámenia k ohláseniu, žiadateľ túto prílohu nepredkladá.
3. Finančná analýza (žiadateľ vypĺňa v prípade, že predkladá prílohu č. 1 a č. 2.).
4. Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie.
Prílohu predkladá žiadateľ v prípade, ak ide o projekt, na ktorý sa nevyžaduje
stavebné povolenie. Z relevantnej štúdie musí byť zrejmé, kto a kedy ju vypracoval.
5. Stanoviská podľa § 9 až 11 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení
neskorších predpisov.
6. Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní, nie starší
ako 3 mesiace.
Žiadateľ predloží doklad o úhrade daní vystavený príslušným daňovým úradom.
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7. Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného, nie starší
ako 3 mesiace.
Žiadateľ predloží:
a) potvrdenie Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky
poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
b) potvrdenie z každej zdravotnej poisťovne (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.,
Union zdravotná poisťovňa, a. s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) o tom,
že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie.
8. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla.
9. Doklad preukazujúci neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu v predchádzajúcich 3 rokoch, nie starší ako 3 mesiace.
Žiadateľ predloží potvrdenie príslušného inšpektorátu práce.
10. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou
dotácie v rámci „II. Rozšírenia špecifikácie činností podpory na rok 2021“
(vysporiadanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a Environmentálnym
fondom) – originál.
Žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, že má vysporiadané finančné vzťahy so
štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom.
Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, Oblasť D.
Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny.
11. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o poskytnutie podpory formou
dotácie na účely posúdenia naplnenia podmienok pre činnosť D6 uvedenú v
„II. Rozšírení špecifikácie činností podpory na rok 2021“ – originál.
Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v Príručke pre žiadateľov o poskytnutie
podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021, Oblasť D.
Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny.
12. Rozhodnutie o zriadení príspevkovej organizácie a zriaďovacia listina príspevkovej
organizácie.
Predkladá žiadateľ – príspevková organizácia.
13. Právoplatné rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný súhlas na
zriadenie a prevádzku zoologickej záhrady.
14. Stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k žiadosti.
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Príloha: Hodnotiace kritériá pre žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2021
D. Oblasť: OCHRANA PRÍRODY, BIODIVERZITY A KRAJINY
Činnosť D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
Činnosť D3: Realizácia schválených programov starostlivosti

Názov kritéria
Súlad s cieľmi 2.1., 2.4. a 2.5 Stratégie
environmentálnej politiky Slovenskej republiky
do roku 2030 a so sektorovými politikami a
stratégiami
Projekt prispieva k obnoveniu resp. vytvoreniu
podmienok
pre
zachovanie
biotopov
európskeho alebo národného významu alebo
druhov
európskeho
alebo
národného
významu

Váha
kritéria v
Kód
skupine v
skupiny
%
Hodnoty kritéria

13

20
D2/
D3/

Lokalita v chránenom území
Priorita projektu a úroveň odborného riešenia
projektu vo vzťahu k danej činnosti
Udržateľnosť
projektu
(zabezpečenie
pokračovania
činností
projektu/následnej
starostlivosti a i.)
Efektívnosť využitia plánovaných finančných
prostriedkov

17
16

15
19

Nie je v súlade - 0; Čiastočný súlad 3; Plný súlad - 5

Vylúčený projekt/Neprispieva -0,
Čiastočne prispieva – 3, Prispieva -5
Územia európskeho významu,
chránené vtáčie územia, územia
medzinárodného významu -5,
NP,NPR,PR,NPP,PP – 4, CHA,
obecné chránené územie -3,
CHKO,CHKP – 2; bez – 1; vylúčený
projekt - 0
Vylúčený projekt - 0; Nízka - 1;
Priemerná - 3; Vysoká - 5
Nie/Vylúčený projekt - 0; Čiastočne 3; Úplne - 5
Vylúčený projekt - 0; Nízka - 1;
Priemerná - 3; Vysoká - 5

Hodnotiteľ

externý

externý

externý
externý
externý
externý

Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených
druhov a biotopov

Názov kritéria
Environmentálna situácia v dotknutej oblasti
a potreba
vhodného
spôsobu
zabezpečenia odpadu, vzhľadom na už
zaznamenané a zdokumentované problémy
s medveďom
hnedým
(zohľadnené
v potvrdení ŠOP SR)
Súlad s cieľmi 2.1., 2.4. a 2.5. Stratégie
environmentálnej
politiky
Slovenskej
republiky do roku 2030 a so sektorovými
politikami a stratégiami. Špecifické potreby
a podmienky územia
Projekt
prispieva
k obnoveniu
resp.
vytvoreniu podmienok pre zachovanie
biotopov európskeho alebo národného
významu alebo druhov európskeho alebo
národného významu
Úroveň technického riešenia

Kód
skupiny

Váha
kritéria v
skupine
v%

Hodnoty kritéria

Hodnotiteľ

13

Nie je v súlade - 0; Čiastočný súlad
-3; Plný súlad - 5

externý

20

Vylúčený projekt - 0; Nízka - 1;
Stredná - 3; Vysoká - 5

externý

23
21

Vylúčený projekt/Neprispieva -0,
Čiastočne prispieva – 3, Prispieva 5
Nie/Vylúčený projekt - 0; Čiastočne

externý
externý

D5
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- 3; Úplne - 5
Ekonomická prevádzkovateľnosť projektu
a zabezpečenie funkčnosti technických
riešení po jeho dokončení

22

Vylúčený projekt - 0; Nízka - 1;
Priemerná - 3; Vysoká - 5

externý

Činnosť D6: Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie
zoologických záhrad

Kód
Názov kritéria
skupiny
Súlad s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z.
z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov (§ 44 a i.)
Druhy európskeho svetového významu sú/nie
sú zaradené do medzinárodných programov
záchrany ex situ/in situ
D6
Udržateľnosť
projektu
(zabezpečenie
následnej
starostlivosti,
pokračovanie
opatrení)
Účelnosť a výška rozpočtových nákladov

Váha
kritéria v
skupine
v%
Hodnoty kritéria

Hodnotiteľ

11

Nie je v súlade - 0; Čiastočný súlad 3; Plný súlad - 5

33

Áno - 5; Nie/Vylúčený projekt - 0
Nie/Vylúčený projekt - 0; Čiastočne 3; Úplne - 5

externý

26
30

Vylúčený projekt -0; Nízka - 1;
Priemerná - 3; Vysoká -5

externý

externý
externý
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