INFORMAČNÝ MATERIÁL K VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ PRÍSPEVOK
Envirofond 2022 – Oblasť L

Lehota na podanie žiadosti:

do 06.07.2022

Spolufinancovanie:

5%

Oprávnené obdobie:

1.1.2022 – 30.11.2022

Oprávnení žiadatelia sú:


obec



samosprávny kraj,



príspevková alebo rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom



právnická osoba v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti MŽP SR – nové

Žiadateľ môže podať iba 1 žiadosť


Oprávnené obdobie: 01.01. 2022 do 30.11.2022



Maximálna výška dotácie je 400 000 €, spolufinancovanie žiadateľa min. 5% (oprávnených
nákladov projektu)

Možné realizovať 1 alebo viac hlavných aktivít, a to:
1. Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
2. Zateplenie/výmena strechy
3. Výmena otvorových výplní (okná, dvere, sklenená stena)
4. Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia

K vyššie uvedeným bude potrebné predložiť stavebné povolenie.
Novinkou je, že okrem hlavných aktivít je možnosť realizovať aj podaktivity.
Iba v prípade realizácie hlavných aktivít je možné realizovať nasledovné podaktivity:

1. modernizácia/výmena zdroja tepla (aj s využitím obnoviteľných zdrojov energie, okrem
biomasy v oblastiach riadenia kvality ovzdušia) a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej
vody;
2. aplikácia inovatívnych technológii na využitie odpadného tepla, ochladzovanie a cirkuláciu
vzduchu (rekuperácia – napr. aktívna, pasívna, výmenníky na využitie odpadného tepla,
rekuperácia tepla z odpadovej vody a pod.)
3. opatrenia zabraňujúce prehrievaniu budov (zelená vegetačná stena, realizácia zelenej
extenzívnej strechy, vonkajšie tieniace prvky okien a dverí na fasádach – pergoly, vonkajšie
žalúzie, a pod.);
4. prvky na zachytávanie dažďovej vody a jej využitie na ochladzovanie vonkajšieho okolia
budovy na pozemku vo vlastníctve žiadateľa – dočasné jazierka s dočasnou vodnou
hladinou, podzemné nádrže na dažďovú vodu, z ktorých sa bude polievať okolitá vegetácia
v čase sucha;
5. výsadba stromov v okolí budovy na pozemku vo vlastníctve žiadateľa (na západnej a južnej
strane), ktoré budú po vyrastení tieniť fasádu budovy (domáce druhy drevín), a tým budú
znižovať spotrebu energie na chladenie.


Priorizácia pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie, a to najmä: základná
škola, materská škola, obecný úrad, domov sociálnych služieb, požiarna zbrojnica, kultúrny
dom, centrum voľného času, knižnica, komunitné centrum, múzeum, ostatní.



Pri výbere budúceho dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať v súlade zo zákonom
č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov



Potvrdenie Inšpektorátu práce o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania je v novej
špecifikácii potrebné doložiť až pri podpise zmluvy s úspešným žiadateľom, nie pri podaní
žiadosti. I to patrilo k častým formálnym nedostatkom žiadateľov za minulé obdobia, pre
ktoré museli byť vylúčení zo zoznamu.



Pri podaní žiadosti bude postačovať Čestné vyhlásenie žiadateľa o splnení povinností
týkajúcich sa úhrady daní a poistného. Tieto dokumenty si bude Environmentálny
fond overovať cez portál oversi.gov.sk. Okrem toho Environmentálny fond nebude
požadovať list vlastníctva a potvrdenie o pridelení IČO – bude overované cez OverSi.

