
Informačný materiál k 31. výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na zvýšenie efektívnosti manažmentu

mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy

Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2017-31

Špecifický cieľ: 3.1.3 – Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí 
ovplyvnených zmenou klímy

Dátum vyhlásenia: 31. október 2017

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 28. február 2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 30. apríl 2018

Výška finančných prostriedkov: 76 000 000 €

Oprávnenosť miesta realizácie: Všetku kraje SR s výnimkou Bratislavského 
kraja

Minimálna výška príspevku: vyššia ako 1 milión EUR

Maximálna výška: 44 miliónov EUR

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.

Existencia oprávneného žiadateľa ku dňu podania žiadosti ŽoNFP musí byť minimálne 2 roky.

Oprávnenosť partnera žiadateľa:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými partnermi žiadateľa, nasledujúce subjekty:

- 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.

Existencia partnera žiadateľa ku dňu podania žiadosti ŽoNFP musí byť minimálne 2 roky.

 



Financovanie projektu:

Žiadateľ
Zdroje

financovania
NFP

Výška príspevku
zo zdrojov OP KŽP

z celkových oprávnených
výdavkov v % (NFP)

Výška
spolufinancovania

zo zdrojov prijímateľa
v %

Zložky integrovaného
záchranného systému

(organizácie štátnej
správy)

EFRR + štátny
rozpočet

100 0

Zložky integrovaného
záchranného systému

(ostatné subjekty
verejnej správy)

EFRR + štátny
rozpočet

95 5

Zložky integrovaného
záchranného systému

(subjekty
súkromného

sektora mimo schém
štátnej pomoci)

EFRR + štátny
rozpočet 90 10

Štátne rozpočtové
organizácie a štátne

príspevkové
organizácie

EFRR + štátny
rozpočet

100 0

Subjekty územnej
samosprávy

EFRR + štátny
rozpočet 95 5

Neziskové organizácie
poskytujúce
všeobecne

prospešné služby

EFRR + štátny
rozpočet

95 5

Združenia fyzických
alebo právnických

osôb

EFRR + štátny
rozpočet 95 5

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci špecifického cieľa 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí
ovplyvnených zmenou klímy je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:

Aktivita A: Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre
manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni. 
V rámci uvedenej oprávnenej aktivity budú podporené tieto podaktivity:

 A1: Optimalizácia systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a 
regionálnej úrovni;

 A2: Zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu;

 



 A3: Podpora opatrení zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúsenosti.

Výlučne oprávnené na poskytnutie príspevku budú projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú
do vyššie definovaného rámca oprávneného typu aktivity. Žiadateľ je povinný realizovať v
rámci jedného projektu všetky uvedené podaktivity.

Nižšie sú uvedené niektoré príklady oprávnených priamych výdavkov:

- stavebné práce;
- stavebný dozor;
- prípravná a projektová dokumentácia;
- nákup stavieb (budov, objektov alebo ich častí);
- nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia;
- nákup pozemkov;
- výdavky na vypracovanie koncepčných, strategických a realizačných dokumentov;
- osobné výdavky, ktoré súvisia so zabezpečením hlavnej/-ých aktivity/-ít projektu (pracovné pozície:
Odborný koordinátor, Expert/špecialista, Odborný/technický pracovník, Terénny/pomocný 
pracovník);
- výdavky týkajúce sa mediálnych/informačných aktivít ako súčasť hlavných aktivít projektu,
resp. mediálne/informačné aktivity implementované ako hlavné aktivity projektu (napr. „Propagácia
separovaného zberu komunálneho odpadu v meste XY“)

Medzi oprávnené nepriame výdavky patria:

a) osobné výdavky Prijímateľa, resp. partnera, ktoré súvisia s výkonom činnosti: riadenie 
projektu – interné

b) výdavky na externé služby (zabezpečené dodávateľským spôsobom), ktoré súvisia s výkonom
týchto činností:
- riadenie projektu - externé;
- informovanie a komunikácia (o podpore získanej z EŠIF a ŠR SR na spolufinancovanie 
projektu)

 


