Otázky v súvislosti s predkladaním žiadostí
o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2019
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:

Otázka č. 13:
Otázka č. 14:
Otázka č. 15:
Otázka č. 16:

Je možné presunúť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí
do nasledujúceho kalendárneho roka?
Ako otvoriť formulár na stránke Environmentálneho fondu?
Ako mám zaslať elektronický formulár?
Aká je maximálna výška dotácie z Environmentálneho fondu?
Koľko žiadostí o podporu formou dotácie môže podať žiadateľ?
Do akého termínu je možné predložiť žiadosti o podporu formou dotácie?
Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?
Kde nájdem viac informácií o Programe obnovy dediny pre rok 2019?
Kde sa podávajú žiadosti v rámci Programu obnovy dediny pre rok 2019?
Je možné realizovať v rámci B. Oblasti: Ochrana a vyžívanie vôd (kanalizácie
a vodovody) kanalizačné a vodovodné prípojky?
Existuje predloha na povinnú prílohu „Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu
žiadateľa o dotáciu na účely posúdenia naplnenia podmienok štátnej pomoci alebo
žiadateľ napíše vlastné prehlásenie?
Môže žiadateľ podať žiadosť na podporované činnosti pre najmenej rozvinuté
okresy v prípade ak pribudol nový okres do zoznamu najmenej rozvinutých
okresov vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa v čase
zverejnenia Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019 v tomto
zozname ešte nenachádzal?
Pri ktorých činnostiach o podporu formou dotácie pre rok 2019 sú oprávnené
fyzické osoby nepodnikatelia?
Je v rámci činnosti C3 oprávnenou aktivitou dobudovanie zberného dvora?
Je v rámci činnosti C3 oprávneným nákladom obstaranie samotných kontajnerov?
Je v rámci činnosti C1 oprávneným nákladom nákup traktora, aj keď sa v obci
nenachádza zberný dvor?

Otázka č. 1:

Je možné presunúť spisovú dokumentáciu z nepodporených žiadostí
do nasledujúceho kalendárneho roka?
Spisovú dokumentáciu nie je možné presunúť do žiadosti nasledujúceho kalendárneho roka.
Ak žiadateľ potrebuje spisovú dokumentáciu (ako je napr. stavebné povolenie, projektová
dokumentácia, tepelno-technický posudok a iné) zo žiadosti o poskytnutie podpory formou
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dotácie z predchádzajúceho roka/ z predchádzajúcich rokov, 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.
Späť

Otázka č. 2: Ako otvoriť formulár na stránke Environmentálneho fondu?
Stránku http://www.envirofond.sk otvárajte v prehliadači Internet Explorer (IE).
Krok 1: Kliknúť na „Podporu“ , „Dotácie“ a stiahnuť súbor
Krok 2: Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač:
Internet Explorer 7 a vyššie.
Krok 3: Pre správne otvorenie a vyplnenie formulára v PDF formáte si nainštalujte aktuálny
Adobe Reader (verzia č. 10 a vyššie). (link: http://www.envirofond.sk/sk/helpdesk)
Späť

Otázka č. 3: Ako mám zaslať elektronický formulár?
Elektronickú verziu formulára odošlete nasledovne:
1. na stránke http://www.envirofond.sk/sk/podpora v dolnej časti je „Elektronické
zaslanie vyplnenej žiadosti“,
2. cez okno „Vyhľadať...“ si vyhľadajte súbor vo svojom PC s vyplnenou a uloženou
žiadosťou,
3. nájdený súbor potvrďte tlačidlom „Otvoriť“,
4. následne použite tlačidlo „Zaslať elektronicky“.
Postup na zasielanie elektronického formulára sa nachádza aj v Príručkách pre jednotlivé oblasti
pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2019.
Elektronický formulár je potrebné zasielať výhradne podľa vyššie uvedených pokynov,
nie emailom. Takto zaslaný formulár nie je považovaný za elektronickú žiadosť podľa zákona č.
305/2013 Z.z. o e-Governmente.
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Späť

Otázka č. 4: Aká je maximálna výška dotácie z Environmentálneho fondu?
V rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019, ktorá je zverejnená na:
http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie je maximálna výška žiadanej dotácie
200.000,00 Eur pre činnosti:
 A1 až A3,
 BK1AP až BK5AP,
 BV1AP až BV4AP,
 BK1a, BK1b, BK1c až BK5a, BK5b, BK5c,
 BV1a, BV1b, BV1c až BV4a, BV4b, BV4c,
 BP1, BP2, BR1,
 D1, D2, D3, D5, D6, E1, F1.
Pre činnosť C1 je maximálna výška žiadanej dotácie 80.000,00 Eur.
Pre činnosti C2 je maximálna výška žiadanej dotácie 150.000,00 Eur a 50.000,00 Eur na účely
výstavby malej kompostárne.
Pre činnosť C3 je maximálna výška žiadanej dotácie 150.000,00 Eur a 40.000,00 Eur na účely
dobudovania priestoru na prípravu na opätovné použitie na existujúcom zbernom dvore.
Pre činnosť D4 maximálna výška žiadanej dotácie závisí od rozpočtu Environmentálneho fondu.
Pre všetky činnosti musí byť dodržaná podmienka minimálneho 5% spolufinancovania
oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.
Späť

Otázka č. 5: Koľko žiadostí o podporu formou dotácie môže podať žiadateľ?
Žiadateľ je oprávnený predložiť iba jednu žiadosť o podporu formou dotácie v rámci ktorejkoľvek
z činností podpory formou dotácie v rámci Oblastí: A., B., C., D., F., a POD. (napr. len jedna žiadosť
na činnosť A1 v oblasti A., alebo len jedna žiadosť na činnosť C2 v oblasti C., alebo len jedna
žiadosť na činnosť D1 v oblasti D., atď.)
V prípade, ak žiadateľ plánuje realizovať projekt v Oblasti: B. (kanalizácia a vodovod v jednej ryhe)
je oprávnený predložiť dve žiadosti (jedna žiadosť v rámci činnosti kanalizácie s označením:
 BK2AP až BK5AP a
 BK2a, BK2b, BK2c až BK5a, BK5b, BK5c
a jedna žiadosť v rámci činnosti vodovodu s označením:
 BV1AP až BV4AP a
 BV1a, BV1b, BV1c až BV4a, BV4b, BV4c).
Žiadateľ je oprávnený predložiť viac ako jednu žiadosť o podporu formou dotácie v rámci Oblasti
E.
Späť
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Otázka č. 6: Do akého termínu je možné predložiť žiadosti o podporu formou dotácie?
Termín na predloženie žiadosti je do 31.10.2018 na korešpondenčnú adresu Environmentálneho
fondu:
Environmentálny fond
P. O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215
pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia, nie dátum odoslania žiadosti na poštovú
prepravu (nerozhoduje dátum pečiatky na obálke). Uvedená lehota sa vzťahuje aj na elektronickú
verziu žiadosti odosielanú prostredníctvom webovej aplikácie.
Žiadosť môže byť doručená v tomto termíne aj do elektronickej schránky EF v zmysle zákona č.
305/2013 Z. z. o e - Governmente.
Späť

Otázka č. 7: Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?
Ku dňu podania žiadosti nie je potrebné vykonané verejné obstarávanie.
Späť

Otázka č. 8: Kde nájdem viac informácií o Programe obnovy dediny pre rok 2018?
Administráciu žiadostí na Program obnovy dediny pre rok 2019 (v skratke „POD“) zabezpečuje
Slovenská agentúra životného prostredia (v skratke SAŽP).
Všetky potrebné podklady vrátane vstupu do aplikácie, usmernenia a príloh sú dostupné
na http://www.obnovadediny.sk/dotacie/ronk-2019.
Späť

Otázka č. 9: Kde sa podávajú žiadosti v rámci Programu obnovy dediny pre rok 2018?
Žiadosti v rámci Programu obnovy dediny pre rok 2019 sa podávajú v termíne do 31.10.2018
na korešpondenčnú adresu Slovenskej agentúry životného prostredia:
Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
Odbor hodnotenia a starostlivosti o krajinnú sféru
Sekretariát pre Program obnovy dediny
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
(Obálku označiť „POD“.)
Späť
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Otázka č. 10: Je možné realizovať v rámci B. Oblasti: Ochrana a vyžívanie vôd (kanalizácie
a vodovody) kanalizačné a vodovodné prípojky?
Kanalizačné a vodovodné prípojky je možné realizovať v rámci Oblasti B: Ochrana a využívanie
vôd.
Z prostriedkov Environmentálneho fondu bude financovaná tá časť kanalizačnej a vodovodnej
prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo
prvý raz opúšťa.
Späť

Otázka č. 11: Existuje predloha na povinnú prílohu „Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu
žiadateľa o dotáciu na účely posúdenia naplnenia podmienok štátnej pomoci alebo žiadateľ
napíše vlastné prehlásenie?
Predloha „Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o dotáciu na účely posúdenia
naplnenia podmienok štátnej pomoci“ sa nachádza
na webovej stránke
http://envirofond.sk/sk/podpora/dotacie.
Späť

Otázka č. 12: Môže žiadateľ podať žiadosť na podporované činnosti pre najmenej rozvinuté
okresy, v prípade ak pribudol nový okres do zoznamu najmenej rozvinutých okresov vedenom
Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa v čase zverejnenia Špecifikácie činností
podpory formou dotácie pre rok 2019 v tomto zozname ešte nenachádzal?
Je to možné. Žiadosť o podporu formou dotácie bude porovnávaná so zoznamom najmenej
rozvinutých okresov platným v čase predloženia žiadosti na Environmentálny fond.
Späť

Otázka č. 13: Pri ktorých činnostiach o podporu formou dotácie pre rok 2019 sú oprávnené
fyzické osoby nepodnikatelia?
Oprávnenosť žiadateľov určuje Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2019.
V zmysle uvedenej špecifikácie je oprávneným žiadateľom fyzická osoba, ktorá nepodniká
a je občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a dovŕšila
vek 18 v činnostiach:
 D1 Zakladanie prvkov ÚSES a zelenej infraštruktúry na základe schválenej dokumentácie
ÚSES,
 D2 Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov,
 D3 Realizácia schválených programov starostlivosti,
 D5 Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených
druhov a biotopov,
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E1 Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia,
F1 Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného
prostredia.
Späť

Otázka č. 14: Je v rámci činnosti C3 oprávnenou aktivitou dobudovanie zberného dvora?
Áno. Podpora je určená na zavedenie systému triedeného zberu na komunálnej úrovni,
na vybudovanie zberných dvorov, ako jedného z dôležitých krokov pri dobudovaní technickej
infraštruktúry.
Späť

Otázka č. 15:

Je v rámci činnosti C3 oprávneným nákladom obstaranie samotných

kontajnerov?
Áno, avšak tykajúcich sa obstarania zberných nádob, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov.
Náklady na obstaranie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov,
pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (obalové a neobalové materiály papier, plasty, kovy, sklo, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, elektroodpady,
batérie a akumulátory) patria medzi neoprávnený náklad v rámci činnosti C3.
Späť

Otázka č. 16: Je v rámci činnosti C1 oprávneným nákladom nákup traktora, aj keď sa v obci
nenachádza zberný dvor?
Áno, je oprávnený náklad v rámci činnosti C1.

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 pracovníkov Environmentálneho fondu:
Telefonicky na čísle:
E-mailom na adrese:
Listom na adrese:

0906 31 1910
dotacie@envirofond.sk
Environmentálny fond
P. O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215
(otázku/-y je potrebné zreteľne označiť: „Otázka k žiadosti o dotáciu 2019“).
Otázky musia byť formulované jasne, zreteľne a jednoznačne.
Späť
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