Operačný program Kvalita životného prostredia
Kód výzvy:
Operačný program:
Špecifický cieľ:
Alokácia:

OPKZP-PO3-SC311-2017-24
Operačný program Kvalita životného prostredia
3.1.1. Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí
ovplyvnených zmenou klímy
63 000 000 EUR

Riadiaci orgán a implementačný orgán (SO/RO)
• Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (RO)
Termín vyhlásenia výzvy: 10.7.2017
Typ výzvy:

Otvorená výzva

Termíny jednotlivých hodnotiacich kôl:
• Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 31.08.2017
• Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 31.10.2017
Ďalšie hodnotiace kolá sa budú uzatvárať v intervale 2 mesiacov, pričom tento interval zohľadňuje
predpokladaný počet prijatých žiadostí o NFP a primeraný časový limit na schvaľovanie žiadostí o NFP.
Oprávnení žiadatelia:
• zložky integrovaného záchranného systému,
• štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,
• subjekty územnej samosprávy,
• združenia fyzických alebo právnických osôb,
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.
Predmet činnosti oprávnených žiadateľov musí byť v súlade so zameraním výzvy.
Financovanie projektu:
Žiadateľ/partner
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Oprávnené územie:
Celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I) – okrem Bratislavského kraja.
Oprávnené aktivity:
Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych
udalostí ovplyvnených zmenou klímy v rámci toho budú podporené nasledovné aktivity:
• Budovanie systémov vyhodnocovania rizík pre zabezpečenie včasnej dostupnosti a presnosti
pre adresný systém včasného varovania;
• Budovanie systémov včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí
ovplyvnených zmenou klímy;
• Podpora informačného toku ako súčasť pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí
ovplyvnených zmenou klímy.
Projekt musí korešpondovať s identifikovaným rizikom zo zmeny klímy na národnej/regionálnej úrovni v
súlade s OP KŽP a s Národným plánom hodnotenia rizík (národná stratégia manažmentu bezpečnostných
rizík SR schválená uznesením vlády SR č. 3 z 13.1.2016) a byť v súlade so Stratégiou adaptácie SR na
nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.
Ďalšie dôležité podmienky poskytnutia príspevku:
• Žiadateľ aj partner musia zabezpečiť financovanie prevádzkovania systému včasného varovania po
dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu. Financovanie nesmie byť z fondov EÚ ani iných
grantov.
• Žiadateľ/partner nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých hlavných aktivít projektu, t. j. plne
zrealizovať realizáciu niektorej z hlavných aktivít projektu, pred predložením ŽoNFP.
• Žiadateľ/partner, ktorým je obec, alebo VÚC musí mať schválený program rozvoja obce/VÚC, resp.
spoločný program rozvoja obcí a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s
ustanovením § 8 ods. 6 (v prípade obce), resp. §7 ods. 6 (v prípade VÚC),
• Žiadateľ/partner nesmie byť dlžníkom na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení.

•
•
•
•
•
•
•
•

Žiadateľ/partner nesmie porušiť zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa
osobitného predpisu za obdobie 5 rokov predchádzajúcich podaniu ŽoNFP.
Žiadateľ/partner nemôže byť podnik v ťažkostiach.
Voči žiadateľovi/partnerovi nesmie byť vedené konkurzné konanie ani reštrukturalizačné konanie,
žiadateľ nesmie byť v konkurze alebo v reštrukturalizácii.
Voči žiadateľovi/partnerovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia.
Žiadateľ/partner musí preukázať finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu.
Žiadateľ je povinný predložiť platnú a účinnú Zmluvu o partnerstve, ak sa využije inštitút
partnerstva v projekte.
Žiadateľ/partner musia byť zapísaní v registri partnerov verejnej správy, ak je to relevantné.
Žiadateľ/partner musia mať vlastnícky vzťah k nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam, pomocou
ktorých má byť projekt realizovaný.

Časová oprávnenosť realizácie projektu: nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie
projektu.
Výška pomoci:
Minimálna výška pomoci na projekt:
Maximálna výška oprávnených výdavkov:

nestanovená EUR
45 mil. EUR

Spôsob financovania:

zálohové platby, refundácia, predfinancovanie resp. ich
kombinácia podľa typu žiadateľa

Kontakt pre bližšie informácie:

Octigon, a.s.
Lucia Lanáková
Mobil: +421 948 271 757
Tel.:
+421 2 4464 53 84, 5
E-mail: lanakova@octigon.sk

