Otázky v súvislosti s predkladaním žiadostí o poskytnutie
podpory formou úveru pre rok 2018
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:

Ako otvoriť formulár na stránke fondu?
Ako mám zaslať elektronický formulár?
Kedy je možné podať žiadosť o úver?
Za akých podmienok poskytuje Environmentálny fond podporu formou úveru?
Kto môže požiadať o podporu formou úveru?
Aké sú odporúčané formy zábezpeky?
Ako prebieha odborné posúdenie žiadosti o podporu formou úveru?

Otázka č. 1: Ako otvoriť formulár na stránke fondu?
Stránku http://www.envirofond.sk otvárajte v prehliadači Internet Explorer (IE).
1. Pre otvorenie formulárov žiadostí je potrebné používať prehliadač:
Internet Explorer 7 a vyššie.
2. 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. 2: 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 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“.
Elektronický formulár je potrebné zasielať výhradne podľa vyššie uvedených pokynov,
nie emailom.
Späť

Otázka č. 3: V akom termíne je možné podať žiadosť o podporu formou úveru?
Termín na predloženie žiadosti je v priebehu celého kalendárneho roka 2018 (t. j. od 1.1.2018
do 31.12.2018), pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia, nie dátum odoslania tejto
žiadosti na poštovú prepravu. Uvedená lehota sa vzťahuje aj na elektronickú verziu žiadosti
odosielanú prostredníctvom on-line webovej aplikácie.
Späť

1

Otázka č. 4: Za akých podmienok poskytuje Environmentálny fond podporu formou
úveru v roku 2018?
Medzi základné podmienky poskytnutia podpory formou úveru pre rok 2018 patrí:
- úroková sadzba z úveru je vo výške 0,50 % p. a.,
- splatnosť úveru je od 5 do 15 rokov,
- ručenie za úver sa vyžaduje vo výške od 120 % z hodnoty žiadaného úveru (v závislosti
od predmetu zábezpeky).
Späť

Otázka č. 5: Kto môže požiadať o podporu formou úveru?
Skupiny oprávnených žiadateľov o podporu formou úveru (v rámci jednotlivých
podporovaných oblastí) sú uvedené pre každú podporovanú oblasť, resp. činnosť, v rámci
zverejneného dokumentu Špecifikácia činností podpory formou úveru pre rok 2018
samostatne, dostupné na:
http://www.envirofond.sk/sk/podpora/uvery
Späť

Otázka č. 6:

Aké sú odporúčané formy zábezpeky?

- nehnuteľnosti: stavby, resp. súbor stavieb, a k nim prislúchajúce pozemky tak, aby tvorili
využiteľný celok. Záložcom môže byť aj tretia osoba, ktorá je vlastníkom predmetnej
nehnuteľnosti, resp. predmetných nehnuteľností, a ktorá svojim majetkom zabezpečí
riadne splatenie poskytnutej podpory formou úveru z Environmentálneho fondu,
- banková záruka poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike a to bez výhrad
v prospech Environmentálneho fondu,
- zriadenie záložného práva na priemyselné vlastníctvo (patenty, ochranné známky alebo
dizajny).
Späť

Otázka č. 7:

Ako prebieha odborné posúdenie žiadosti o podporu formou úveru?

Po skompletizovaní žiadosti je táto postúpená na odborné posúdenie.
Odborné posúdenie žiadosti o podporu formou úveru z environmentálneho hľadiska zahŕňa:
a) externé odborné hodnotenie žiadosti
Pri externom odbornom hodnotení žiadosti z environmentálneho hľadiska Environmentálny
fond spolupracuje s príslušnými odbornými útvarmi Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky. Tie po vykonaní hodnotenia vypracujú a následne zašlú
na Environmentálny fond písomné stanovisko z hodnotenia žiadosti z environmentálneho
hľadiska.
b) posúdenie bonity
Posúdenie bonity pozostáva z posúdenia:
bonity žiadateľa o podporu formou úveru,
bonity projektu žiadateľa,
bonity zábezpeky
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pre rozhodovanie o poskytnutí podpory formou úveru prostredníctvom tretej osoby, ktorá
odporučí alebo neodporučí žiadosť na schválenie, pričom jej prináleží za tento úkon vopred
dohodnutý poplatok.
Žiadateľ sa pred posudzovaním bonity zmluvne zaviaže, že tento poplatok uhradí
Environmentálnemu fondu v prípade:
neschválenia úveru
nepodpísania úverovej zmluvy),
schválenia úveru, podpísaním úverovej zmluvy pred čerpaním.
Environmentálny fond na základe externého odborného hodnotenia žiadosti Ministerstvom
životného prostredia Slovenskej republiky a posúdenia bonity treťou osobou písomne
informuje žiadateľa o výsledku odborného posúdenia žiadosti o podporu formou úveru.
Späť
Vážení žiadatelia,
v prípade, že ste nenašli otázku a odpoveď súvisiacu s prípravou žiadosti o poskytnutie
podpory formou úveru na rok 2018, máte možnosť kontaktovať pracovníkov
Environmentálneho fondu:
Telefonicky na čísle:
E-mailom na adrese:
Listom na adrese:

0906 31 1910
uvery@envirofond.sk
Environmentálny fond
P. O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215
(otázku/-y je potrebné zreteľne označiť: „Otázka k žiadosti o úver 2018“).
Otázky musia byť formulované jasne, zreteľne a jednoznačne.
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