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OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Prioritná os č. 3
Operačný cie 3.1

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Ochrana ovzdušia (Skupiny aktivít I a III.)
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: OPŽP—PO3 —08-2

Poskytovate pomoci
Oprávnení
žiadatelia/partneri

Ministerstvo životného prostredia SR
— subjekty verejného sektora
— subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci
— subjekty na ktoré sa vyahuje schéma štátnej pomoci
• Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie, Organizácie zriadené orgánmi
verejnej správy, Združenia miest a obcí, ktoré vykonávajú hospodársku činnos a sú účastníkmi hospodárskej súaže v tých oblastiach, do ktorých je zameraná pomoc poda tejto
schémy.
• malé a stredné podniky, veké podniky, zahraničné osoby a podnikatelia a podnikatelia so
zahraničnou majetkovou účasou v zmysle § 21 až 24 Obchodného zákonníka alebo subjekty, ktoré sú povinnými alebo dobrovonými účastníkmi schémy obchodovania so skleníkovými plynmi (poda zákona č. 572/2004 Z. z.
Poda oprávnených aktivít:
Skupina aktivít I. A, B s výnimkou projektov súvisiacich so smernicou 94/63/ES, kde sú oprávnené MV SR, MO SR:
— ústredné orgány štátnej správy a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
Skupina aktivít I. A, B s výnimkou projektov súvisiacich so smernicou 94/63/ES a Skupina aktivít
III. A s výnimkou informačných kampaní v oblasti kvality ovzdušia:
— obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
— vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie
Skupina aktivít I. A, B s výnimkou projektov súvisiacich so smernicou 94/63/ES a Skupina III. A
okrem nákupu čistiacej techniky pozemných komunikácií:
— cirkvi a náboženské spoločnosti registrované poda zákona č. 308/1991 Zb. (ako zriaovatelia špecializovaných subjektov)
— iné fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie s výnimkou — ponohospodárskych a lesných podnikov
Skupina aktivít III. A — nákup čistiacej techniky pozemných komunikácií a výsadba a regenerácia
izolačnej zelene oddeujúcej frekventované dopravné koridory (výsadba stanovište vhodných druhov drevín) iba v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia:
— Slovenská správa ciest
— Národná dianičná spoločnos a.s
Skupina aktivít I. B, iba projekty súvisiace so smernicou 94/63/ES:
— Železnice SR združenia s účasou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov alebo § 20f až §21 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník
— Železničná spoločnos Cargo Slovakia, a.s.
— Ministerstvo vnútra SR vrátane Policajného zboru a zložiek zodpovedných za zabezpečenie civilnej ochrany
— Ministerstvo obrany SR vrátane Ozbrojených síl SR
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Ďalšie podmienky oprávnenosti/neoprávnosti žiadatea:
— oprávnenými žiadatemi pre zmenu palivovej základne na environmentálne prijatenejšie
palivo (v danom prípade okrem obnovitených zdrojov energie) sú len existujúce energetické
podniky, ktorých hlavným výrobným programom je výroba tepla a teplej vody.
— subjekty súkromného sektora, na ktoré sa vzahujú schémy štátnej pomoci nie sú oprávnenými žiadatemi v rámci nasledovných aktivít:
• opatrenia investičného charakteru určené v integrovanom povolení v spaovacích energetických zariadeniach s menovitým tepelným príkonom od 20 MW do 50 MW za účelom
zosúladenia zdroja so smernicou č. 96/61/ES o IPKZ (plán v tematickej stratégii kvality
ovzdušia) kde ide v projekte o inštaláciou koncových technológií (napr. DESOX, DENOX,
elektrostatické odlučovače)
• rekonštrukcia existujúcich spaovní odpadov v zdravotníckych zariadeniach nad rámec
smernice č. 2000/76/ES vrátane príslušných systémov automatizovaného monitorovania
• likvidácia kotolne a napojenie sa na centrálny zdroj tepla
• inštalácia katalytických a termooxidačných jednotiek a iných koncových technológií na znižovanie emisií VOC
• inštalovanie odlučovacích technológií, alebo iných koncových technológií (napr. DESOX,
DENOX), modernizáciu jestvujúcich odlučovacích zariadení a vybudovanie zavlažovacích
systémov haldových materiálov a troskovej jamy
• v súlade so schémou štátnej pomoci nie sú oprávnené odvetvia hospodárstva: rybolov
a akvakultúra, lodiarenský priemysel, uhoný a oceliarsky priemysel, priemysel syntetických vlákien

Oprávnené územie

Cie podpory

Územie Slovenskej Republiky, okrem Bratislavského kraja

Špecifickým cieom Prioritnej osy 3 je znižovanie emisií základných a ostatných znečisujúcich látok, minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnovitených zdrojov energie v súlade s legislatívou EÚ a SR.
Hlavným zameraním Operačného ciea 3.1 je predovšetkým transpozícia a implementácia predpisov EÚ, dosiahnutie ustanovených technických požiadaviek na prevádzku zdrojov, ktorými sa
obmedzujú množstvá vypúšaných znečisujúcich látok.
Prioritná téma:
47 Kvalita vzduchu
Skupiny oprávnených aktivít pre túto výzvu:
I. Znižovanie emisií základných a ostatných znečisujúcich látok v ovzduší najmä tuhých znečisujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, VOC, NH3, ažkých kovov
a PAH:
A. projekty zamerané na znižovanie emisií znečisujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisovania ovzdušia, ktorými sa dosiahnu nižšie hodnoty emisií než sú požadované platnými právnymi predpismi (vrátane príslušných systémov monitorovania) alebo sa dosiahnu
sprísnené požiadavky poda nových predpisov a strategických dokumentov EÚ, najmä:
• inštalovanie odlučovacích technológií, alebo iných koncových technológií (napr. DESOX,
DENOX) a inštalácia BAT technológií (napr. zmena surovinovej základne s nižším obsahom, resp. vznikom emisií znečisujúcich látok), zakapotovanie technologických zariadení
s únikom TZL, zavedenie odprašovacích technológií, modernizácia jestvujúcich odlučovacích zariadení, vybudovanie zavlažovacích systémov haldových materiálov a troskovej
jamy, realizácia prepravy surovín, prípadne materiálov v rámci areálu podniku v uzavretých
technických zariadeniach, akými sú napríklad uzavreté dopravné pásy a podobne );
• zmena palivovej základne na environmentálne prijatenejšie palivo (v danom prípade
okrem obnovitených zdrojov energie);
• opatrenia investičného charakteru určené v integrovanom povolení v spaovacích energetických zariadeniach s menovitým tepelným príkonom od 20 MW do 50 MW za účelom zosú-
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ladenia zdroja so smernicou č. 96/61/ES o IPKZ (plán v tematickej stratégii kvality ovzdušia)
— realizácia opatrení v rámci v súčasnosti stredných zdrojov znečisovania ovzdušia, ktoré
musia by zosúladené so Smernicou o vekých energetických zariadeniach. č. ES/2001/80
(napr. inštalovanie BAT technológií ako sú DESOX, DENOx, vysoko účinné odlučovacie
zariadenia)
• rekonštrukcia existujúcich spaovní odpadov v zdravotníckych zariadeniach nad rámec
smernice č. 2000/76/ES vrátane príslušných systémov automatizovaného monitorovania;
• likvidácia kotolne a napojenie sa na centrálny zdroj tepla.
B. zavádzanie progresívnych technológií a technických opatrení na znižovanie emisií prchavých organických látok (VOC) zo zariadení, najmä:
• opatrenia (technického charakteru) na znižovanie obsahu VOC v regulovaných výrobkoch
poda smernice 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na
povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (napr. prechod výroby farieb a lakov a pod. na farby a laky obsahujúce menej VOC)
• technologické opatrenia umožňujúce znižovanie emisií VOC v zariadeniach spadajúcich
pod smernicu 99/13/ES (polygrafia, odmasovanie a čistenie povrchov, chemické čistenie,
nanášanie náterov, následná povrchová úprava vozidiel, natieranie pásov a zvitkov, natieranie navíjaných drôtov, nanášanie lepidla, výroba obuvi, výroba náterových látok, lakov
a tlačiarenských farieb a lepidiel, výroba farmaceutických výrobkov ,výroba a spracovanie
gumy, extrakcia rastlinných olejov a živočíšnych tukov a rafinácia rastlinných olejov, impregnácia dreva, laminovanie dreva a plastov), ako napr. inštalácia katalytických a termooxidačných jednotiek, prechod na použitie vodou rieditených farieb, lakov a lepidiel vo výrobnom procese a pod.)
• znižovanie emisií prchavých organických látok zo skladovania benzínu v distribučných
skladoch s obratom 0 — 25 000 t/rok (zariadenia spadajúce pod smernicu 94/63/ES)
• znižovanie emisií prchavých organických zlúčenín z prečerpávacích zariadení benzínu
(plnenie a vyprázdňovanie mobilných zásobníkov) s obratom do 150 000 t/rok (zariadenia
spadajúce pod smernicu 94/63/ES)
• opatrenia na uvedenie čerpacích staníc pohonných hmôt do súladu so smernicou
94/63/ES
III. Riešenie kvality ovzdušia a skvalitňovanie a odborná podpora monitorovania emisií
a kvality ovzdušia poda požiadaviek EÚ ako aj skvalitnenie Národného emisného informačného systému (NEIS)
A. Projekty zamerané na znižovanie znečisovania ovzdušia emisiami z plošných, fugitívnych
a líniových zdrojov znečisovania a iné efektívne opatrenia na riešenie dobrej kvality ovzdušia v okolí zdrojov znečisovania a v územiach vyžadujúcich osobitnú ochranu vzdušia, vychádzajúce najmä z programov na zlepšenie kvality ovzdušia, prípadne z akčných plánov na
zabezpečenie kvality ovzdušia, vypracovaných KÚŽP:
• nákup čistiacej techniky (postrekové cisterny, čistiace vozy) pozemných komunikácií (dianic, rýchlostných komunikácií, ciest 1. a 2. triedy a miestnych komunikácií);
• zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeujúcej obytnú zástavbu
od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov, revitalizácia neudržiavaných plôch a ich premena na parky a zatrávnené oblasti) a výsadba stanovištne vhodných druhov drevín;
• budovanie záchytných parkovísk tam, kde sa zavedú pešie zóny;
• technické opatrenia na zníženie prašnosti skládok (napr. skrápaním, zazelenaním a pod.);
Oprávnené výdavky:
— výdavky, ktoré bezprostredne súvisia s ciemi a implementáciou projektu, vznikli a boli skutočne vynaložené/uhradené v období od 1.1.2007 do 31.12.2015 (pričom oprávnenos výdavkov začína plynú schválením žiadosti o NFP), schválené zmluvou o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, realizované na oprávnenom území, sú plne v súlade so stanovenými
kritériami a pravidlami pre poskytnutie pomoci
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Oprávnené výdavky pre projekty, ktorých celkové náklady nepresahujú 25 mil. EUR — verejný sektor, súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci sú:
— výdavky na verejné obstarávanie
— prieskumné práce, napr. geologický prieskum
— vypracovanie projektovej dokumentácie — na územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, geodetické zameranie
— stavebný a technický dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác, kumulatívne za všetky dozory
— stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná
činnos a iné), podrobne špecifikované v súpisoch; rezerva na stavebné práce vo výške maximálne 10 % z ceny stavebných prác
— dodávka a montáž technologických zariadení, vrátane prvého zaškolenia obsluhy; rezerva
na technológie vo výške maximálne 10 % z ceny technológie
— vypracovanie prevádzkových poriadkov a revíznych správ
— nákup nehnuteností (pozemkov a stavieb) vo výške maximálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt
— nákup softvéru, licencií
— mzdové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu (len verejná správa),
odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
— administratívne poplatky — notárske overenia, kolkové známky, výdavky na záruky (poskytované bankou ak spolufinancovanie
— z ERDF vyžaduje otvorenie samostatného účtu alebo účtov na implementáciu operácie,
bankové poplatky za otvorenie a vedenie účtov
— indexovanie cien, len ak je zahrnuté v pôvodnej zmluve o dielo, indexácia cien formou dodatku k zmluve je neoprávnený výdavok
— nákup čistiacej techniky (len pre skupinu III A)
— propagácia súvisiaca s cieom projektu (len pre skupinu III A)
— výsadba rastlín (len pre skupinu III A)
— DPH len v prípade, ak je originálne a definitívne znášaná prijímateom a nie je nárokovatená na vrátanie iným spôsobom.
Neoprávnené výdavky:
— výdavky na vypracovanie Žiadosti o poskytnutie NFP, finančnej analýzy ako súčasti Žiadosti
o NFP; položky financované z iných finančných zdrojov (Envirofond, Recyklačný fond); geologický prieskum za účelom zistenia výdatnosti geotermálneho ložiska; stratné; škody spôsobené počas výstavby na cudzom majetku; autorský dozor; poplatky za poistenie; operatívny lízing, ktorého platnos skončí skôr, ako 5 rokov po ukončení projektu; pokuty, penále,
dane, clá, dovozné prirážky, poplatky za výmenu, kurzové straty a iné finančné výdaje; výdavky za právne/súdne spory; rezerva na možné budúce straty alebo dlhy; úroky z dlhov; nesplatené dlžné úroky; výdavky na opravu a údržbu; technické vybavenie objektov (nábytok, podlahoviny a koberce, počítačová technika a vybavenie, telekomunikačná technika, iná nutná
technika);prevádzkové výdavky bezprostredne súvisiace implementáciou projektu (cestovné
náhrady, PHM, telefóny, energie, voda, spotrebný tovar...); výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov určených na osobnú prepravu, okrem osobnej hromadnej prepravy — mestskej a medzimestskej; iné nešpecifikované výdavky nesúvisiace s projektom; výmena vnútorných tepelných rozvodov a radiátorov; výstavba električkových tratí, zakúpenie výpočtovej techniky
Oprávnené výdavky pre žiadateov, na ktorých sa vzahujú pravidlá poskytovania Schémy
štátnej pomoci sú:
— prieskumné práce, napr. geologický prieskum
— vypracovanie projektovej dokumentácie — realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, geodetické zameranie
— stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná
činnos a iné), podrobne špecifikované v súpisoch , rezerva na stavebné práce vo výške maximálne 10 % z ceny stavebných prác
— dodávka a montáž technologických zariadení, vrátane prvého zaškolenia obsluhy, rezerva
na technológie vo výške maximálne 10 % z ceny technológie
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— vypracovanie prevádzkových poriadkov a revíznych správ
— nákup nehnuteností (pozemkov a stavieb) vo výške maximálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt
— nákup softvéru, licencií
— informačné a pamätné tabule, v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP
Neoprávnené výdavky
— výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku vynaložené pred schválením žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (s výnimkou prípravných štúdií a poradenstva); vypracovanie formulárov Žiados o poskytnutie NFP; akákovek čas výdavkov,
ktorou by sa prekročila maximálna intenzita pomoci; geologický prieskum za účelom zistenia
výdatnosti geotermálneho ložiska; čas výdavkov financovaných z iných finančných zdrojov
(Envirofond, Recyklačný fond);autorský, stavebný, technický dozor; pravidelné obnovovacie
investície súvisiace s výmenou strojov, prístrojov, zariadení, technológií; pravidelné obnovovacie investície zamerané na modernizáciu existujúcej a funkčnej technológie; výdavky na
obstaranie dopravných prostriedkov určených na osobnú prepravu (v zmysle schémy štátnej pomoci) (okrem výdavkov na prostriedky verejnej dopravy v rámci Operačného cie 3.1
Skupina II B,C);technické vybavenie objektov (nábytok, podlahoviny a koberce, počítačová
technika a vybavenie, telekomunikačná technika, iná nutná technika); prevádzkové výdavky
bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu (cestovné náhrady, PHM, telefóny, energie, voda, spotrebný tovar...); stratné; mzdové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu; bankové poplatky, colné a daňové poplatky; úroky z dlhov; platené úroky, pokuty a penále; poplatky za poistenie; operatívny lízing, ktorého platnos skončí skôr,
ako 5 rokov, resp. 3 roky (relevantné pre malé a stredné podniky) po ukončení projektu; pokuty, penále, dane, clá, dovozné prirážky, poplatky za výmenu, kurzové straty a iné finančné
výdaje; výdavky za právne/súdne spory;rezerva na možné budúce straty alebo dlhy; nesplatené dlžné úroky; výdavky na opravu a údržbu; DPH v prípade, ke je nárokovatená na vrátenie akýmkovek spôsobom; škody spôsobené počas výstavby na cudzom majetku; položky
financované z iných finančných zdrojov; iné nešpecifikované výdavky bezprostredne nesúvisiace s realizáciou projektu.
Obmedzenia vo vzahu k oprávneným/neoprávneným výdavkom pre operačný cie 3.1:
I. skupina oprávnených aktivít:
— oprávnené budú len projekty, z ktorých je zrejmé, že v porovnaní s požiadavkami ochrany
ovzdušia poda príslušných smerníc EÚ, predpisov SR a referenčných dokumentov pre najlepšiu dostupnú techniku sa dosahuje lepšia úroveň ochrany ovzdušia t.j. projektované parametre emisných veličín sú nižšie ako určené emisné limity, technické požiadavky alebo
všeobecné podmienky prevádzkovania pre príslušný zdroj, čas zdroja alebo zariadenie, sú
splnené požiadavky na monitorovanie emisií a imisií a súčasne ročné emisie poda projektu
(prepočítané na referenčné tony SO2) v cieovom roku sú nižšie ako emisie za porovnatené
obdobie (napríklad: priemer za 3 roky, prípadne priemer za 5 rokov alebo najvyššia emisia
za rok z posledných 5 rokov).
— výstavba nových zdrojov znečisovania ovzdušia bude oprávnená len za predpokladu, že
bude odstavený zdroj existujúci a zároveň dôjde k zníženiu celkového množstva emisií za
rok v porovnaní s pôvodným zdrojom.
— pri podporených projektoch môže dôjs k zvýšeniu kapacity, prípadne príkonu, ale len za
predpokladu zníženia celkového množstva emisií za rok.
— v prípade spaovní odpadov zo zdravotníckych zariadení sú oprávnené len tie projekty na
rekonštrukciu, ktoré nesmerujú k zvýšeniu celkových emisií znečisujúcich látok.
— spomedzi projektov, ktoré sú zamerané na predchádzanie vzniku znečistenia ovzdušia
alebo zníženie emisií do ovzdušia z jestvujúcich zdrojov znečisovania zmenou palivovej základne na plynné palivo, sú vylúčené projekty, z ktorých nie je zrejmé, že príslušné zariadenia na spaovanie palív zodpovedajú požiadavkám na ekologicky vhodný
— výrobok poda kritérií vyhlásených EÚ (Modrý kvet), SR (environmentálne vhodný výrobok)
alebo kritérií označovania iného členského štátu EÚ, ktoré sú zhodné alebo prísnejšie (ide
o zariadenia, ktoré v čase ich inštalácie nezodpovedajú napr. požiadavkám na účinnos poda najaktuálnejšieho stavu techniky)
— projekty plynofikácie obcí nie sú oprávnené
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— projekty komplexnej rekonštrukcie zariadení občianskej vybavenosti (materské, základné
a stredné školy, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia na výkon sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately, kultúrne domy, osvetové strediská) a zdravotníckych zariadení (všeobecných a špecializovaných nemocníc) zahŕňajúce okrem zmeny palivovej základne aj alšiu rekonštrukciu (napr. rekonštrukcia sociálnych zariadení, prestavba interiéru, bezbariérové vstupy, zateplenie budovy apod.) nie sú oprávnené
— projekty ponohospodárskych podnikov nie sú oprávnené
— projekty lesných podnikov nie sú oprávnené
III. skupina oprávnených aktivít:
— projekty výsadby a regenerácie izolačnej zelene na iných miestach ako pre tento účel vymedzených v platnej územnoplánovacej dokumentácii (v platnom územnom pláne) nie sú oprávnené
— nakúpená čistiaca technika bude oprávnená len za podmienky jej použitia výlučne pre čistenie pozemných cestných komunikácií
— neoprávnené budú projekty súvisiace s reorganizáciou a presmerovaním dopravy (rozšírenie križovatiek, realizácia zelenej vlny, výstavba obchvatov, prekládky ciest,......)
Oprávnenos nákladov všetkých aktivít, ktoré zasahujú svojim účinkom celé územie Slovenska,
sa znižuje o 11,3 % (vychádzajúc z pomeru počtu obyvateov Bratislavského kraja k počtu obyvateov Slovenska). V prípade aktivít, ktoré zasahujú svojím účinkom územie viacerých regiónov
(krajov) vrátane Bratislavského kraja sa oprávnenos nákladov znižuje o percento vychádzajúce
z pomeru počtu obyvateov Bratislavského kraja k počtu obyvateov všetkých dotknutých regiónov.
Obmedzenia pre subjekty, ktoré podliehajú schéme štátnej pomoci:
— pomoc sa nevyahuje na podporu činností súvisiacich s vývozom, s vyvážanými množstvami, so zriaovaním a prevádzkovaním distribučnej siete alebo s iným bežnými výdavkami
súvisiacimi s vývozom a na pomoc, ktorá je podmienená uprednostňovaním používania
domáceho tovaru pred dovážaným.
— nie je možné poskytnú regionálnu pomoc na veký investičný projekt, ak celková výška pomoci zo všetkých zdrojov presahuje 75 % maximálnej výšky pomoci, ktorá by sa mohla poskytnú v prípade investície s oprávnenými výdavkami vo výške 100 miliónov EUR.
— vekým investičným projektom sa rozumejú počiatočné investície do kapitálových aktív s oprávnenými výdavkami nad 50 miliónov EUR, vypočítané na základe cien a výmenných kurzov
platných v čase poskytnutia pomoci; rozsiahly investičný projekt sa bude považova za jediný, ke počiatočnú investíciu vynaloží v priebehu troch rokov jedna alebo viaceré spoločnosti a ke táto investícia pozostáva z fixných aktív kombinovaných ekonomicky nedeliteným spôsobom.
— v prípade vekých podnikov nebude pomoc poskytnutá na projekty zahŕňajúce takú investíciu, ktorá by bola použitá na premiestnenie výrobných zariadení alebo poskytovania služieb
z iného členského štátu EÚ.
— Regionálna investičná pomoc sa udeuje na počiatočné investície, t.j. na investičné projekty, ktoré predstavujú alebo sú súčasou počiatočnej investície na: založenie nového podniku,
rozšírenie existujúceho podniku, diverzifikáciu výroby podniku na nové, dodatočné výrobky,
zásadnú zmenu výrobného procesu existujúceho podniku. a zároveň sú určené na dosiahnutie účelu pomoci.

Výška dotácie

Minimálna výška pomoci: nie je stanovená
Maximálna výška pomoci: nie je stanovená, iba v prípade nasledovných projektov skupiny IIIA
je stanovená na 5 mil. Sk
— zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeujúcej obytnú zástavbu od
priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov,
revitalizácia neudržiavaných plôch a ich premena na parky a zatrávnené oblasti) a výsadba
stanovištne vhodných druhov drevín;
— budovanie záchytných parkovísk tam, kde sa zavedú pešie zóny;
— technické opatrenia na zníženie prašnosti skládok (napr. skrápaním, zazelenaním a pod.);

vypracoval: Tamus a. s.

6

Celkové oprávnené náklady projektu nesmú presiahnu 25 miliónov EUR.
Indikatívna výška pomoci na túto výzvu je 15 890.199 EUR.
Spolufinancovanie žiadatea:
Subjekty mimo schém štátnej pomoci:
0 % z celkových oprávnených nákladov
organizácie štátnej správy — ministerstvá a ostatné štátne rozpočtové štátne príspevkové
organizácie
5 % z celkových oprávnených nákladov
iné subjekty verejnej správy, obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, VÚC alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie, súkromný
sektor mimo schém štátnej pomoci
Subjekty poda Schémy štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia
pre programové obdobie/roky 2007— 2013 (regionálna pomoc):
60 % z celkových oprávnených nákladov — Západné Slovensko
50 % z celkových oprávnených nákladov — Stredné a Východné Slovensko
Pri malých podnikoch sa maximálna intenzita pomoci (40, resp. 50 %) zvyšuje o 20 %, v prípade
stredných podnikov o 10 %. Pre stanovenie výšky a intenzity pomoci na obstaranie hmotného a nehmotného majetku je rozhodujúce miesto realizácie oprávneného projektu prijímatea, nie sídlo
žiadatea.

Termín predloženia
žiadosti
Bližšie informácie
o výzve
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Informácie uvedené v predmetnom bulletine boli spracované spoločnosou Tamus a. s. ako bonus pre všetkých klientov advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský s.r.o.
a tiež pre pravidelných čitateov bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO z radov odbornej i laickej verejnosti. Aj napriek tomu, že tento bulletin bol zostavovaný
s maximálnou starostlivosou, advokátska kancelária ULC Čarnogurský s.r.o. ani spoločnos Tamus a. s. nepreberajú zodpovednos za prípadné chyby či nepresnosti, ani za akékovek škody vzniknuté z aktivít konaných na základe informácií uvedených v tomto dokumente.
Informácie uvedené v tomto bulletine nie sú poskytovaním právnych rád ani inou formou poradenstva. Žiadna z informácií uvedených v tomto bulletine
ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál nie je ponukou, návrhom, obchodom ani odporúčaním pred rozhodnutím. Z obsahu tohto bulletinu nemožno odvodzova
žiadne práva a povinnosti. Materiál obsiahnutý v tomto dokumente je informatívnej povahy, neobsahuje komplexnú analýzu oblastí, ktoré sú v ňom spomínané,
a preto aplikácia vyššie uvedených informácií bude vždy špecifická v závislosti od konkrétnych okolností prípadu. Z uvedených dôvodov pri konkrétnych krokoch či
postupoch preto vždy odporúčame vyhada a využi profesionálne konzultácie a poradenstvo.
Zobrazovaný, tlačený a akýmkovek iným spôsobom použitý obsah alebo súčas obsahu tohto bulletinu môžu by využité len na súkromný účel. Obsah alebo súčas
obsahu tohto bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál nie je možné využíva pre účely zisku, alebo ponúka svojim klientom ako svoj vlastný bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Tamus a. s.. Podmienka predchádzajúceho súhlasu sa vzahuje i na odberateov z oblasti poskytovateov tlačových a informačných služieb a médií.
V prípade záujmu o alšie informácie alebo o poskytnutie individuálneho poradenstva či konzultácií nás neváhajte kontaktova na nižšie uvedených adresách.

Slovensko
Tvarožkova 5, PO Box 21
814 99 Bratislava 1
Slovensko
Tel.: +421-2-57201717, Fax: +421-2-57201777
http://www.ulclegal.com/, skype: ulcbratislava
email: office@ulclegal.com

Taliansko
Via Val Giudicarie 4
25123 Brescia
Taliansko
Tel.: 39-030-221 932 33
Fax: 39-030-307 313
email: cambalova@ulclegal.com

TAMUS a. s.
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821 08 Bratislava, Slovensko
tel.: + 421 2 50 20 22 22
fax: + 421 2 50 20 22 20
e-mail: tamus@tamus.sk
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