Príloha č. 5 Metodického pokynu na spracovanie stratégie CLLD
ZÁSADY OPRÁVNENOSTI PROJEKTOV NA ZÁKLADE STRATÉGIÍ CLLD SPOLUFINANCOVANÝCH Z IROP

Uvedené zásady poskytujú informácie týkajúce sa oprávnenosti projektov realizovaných na základe stratégií CLLD, ktoré
spolufinancuje
 Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 (IROP)
 Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
 Investičná priorita č. 5.1: Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného
komunitou
 Špecifický cieľ č. 5.1.1: Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania
a inovácií
 Špecifický cieľ č. 5.1.2: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Tieto zásady poskytujú vstupné údaje na zapracovanie opatrení spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja (EFRR) prostredníctvom IROP do stratégií CLLD. Ďalšia konkretizácia oprávnenosti a metodický návod na
vypracovanie a predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Prioritnej osi 5 IROP bude uvedený
v Príručke pre žiadateľa z Prioritnej osi 5 IROP, ktorá bude súčasťou zodpovedajúcich výziev na predkladanie žiadostí
o NFP.
Zásady vychádzajú z nasledovných dokumentov:
- Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1036&navID2=1036&sID=67&id=9006
- Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj „Systém riadenia EŠIF“)
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/5314_system-riadenia-esif-verzia-1.pdf
- Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybného
fondu na programové obdobie 2014 – 2020
http://www.mfsr.sk/Default.aspx?CatID=9789
- Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9349
Nižšie uvedené kategórie oprávnenosti projektov sú uvedené podľa kategórií podmienok poskytnutia príspevku
definovaných v §17, bod (3) Zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Splnenie podmienok poskytnutia príspevku je v súlade s §19, bod (8)
Zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej iba „Zákon o EŠIF“) podmienkou vydania rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP.
Konkretizácia podmienok poskytnutia príspevku, vrátane spôsobu overenia a formy preukázania splnenia podmienky
poskytnutia príspevku bude stanovená v konkrétnych výzvach, podľa ich špecifík, pričom bude zohľadňovať minimálne
požiadavky definované v časti 2.4.2 Systému riadenia EŠIF. Vzťahujú sa na všetkých žiadateľov o NFP a ich splnenie sa
preukazuje pri podaní žiadosti o NFP (resp. spôsobom a v lehotách uvedených vo výzve). Podmienky poskytnutia príspevku
vychádzajú z platnej legislatívy SR a EÚ.

I. Oprávnenosť aktivít, oprávnenosť žiadateľov a rámcové určenie oprávnenosti výdavkov
Prioritná os

5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita

5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ

5.1.1 - Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Oprávnené aktivity

Špecifikácia oprávnených aktivít/rámcové určenie oprávnenosti výdavkov

Oprávnení žiadatelia *

- financovanie prevádzkových

A.) personálne a administratívne náklady MAS (prevádzkové, osobné,

miestna akčná skupina (územie
1

nákladov MAS spojených s
riadením uskutočňovania
stratégií CLLD

poistenie)
B.) vzdelávanie zamestnancov a členov MAS (školenia, konferencie, semináre,
workshopy a pod., okrem školení pre predkladateľov projektov), ktorí sa
podieľajú na príprave a vykonávaní stratégie CLLD
C.) náklady na publicitu a sieťovanie: účasť zamestnancov a členov MAS na
stretnutiach s inými MAS, vrátane zasadaní národných a európskych sietí,
ako aj poplatky za členstvo v regionálnych, národných alebo európskych
sieťach MAS
D.) finančné náklady (napr. bankové poplatky)
E.) náklady vynaložené na monitorovanie, hodnotenie a aktualizáciu stratégií
CLLD (na úrovni MAS)

menej rozvinutého regiónu)

A.) obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest

- samostatne zárobkovo činné
osoby, okrem tých, ktoré sú
oprávnenými prijímateľmi z PRV v
opatrení LEADER a oprávnenými
prijímateľmi z OP RH
- mikro a malé podniky s počtom do
49 zamestnancov, okrem tých,
ktoré sú oprávnenými prijímateľmi
z PRV v opatrení LEADER a
oprávnenými prijímateľmi z OP RH

B.) nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej
technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb
- zakladanie nových a podpora
existujúcich mikro a malých
podnikov, samostatne
zárobkovo činných osôb,
družstiev

C.) podpora marketingových aktivít
D.) podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie na
úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností

Špecifický cieľ

5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo
verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

Oprávnené aktivity

Špecifikácia oprávnených aktivít/rámcové určenie oprávnenosti výdavkov

Oprávnení žiadatelia1

- výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, na linkách
prepájajúcich obec s mestom

- mestá/samostatné mestské časti a
obce
- združenia miest a obcí

- budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti dopravy v
mestách

- mestá/samostatné mestské časti

- rozvoj základnej infraštruktúry v
oblastiach:

dopravné prepojenie a dostupnosť
sídiel

- nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane
vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a
orientácie

- zriaďovanie, obnova a výstavba cyklistických trás zabezpečujúcich dopravu
osôb do a zo zamestnania alebo k verejným službám (napr. trasy vedúce k
vlakovým, autobusovým zastávkam a staniciam v obciach a mestách) vrátane
investícií do doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vrátane odpočívadiel,
chránených parkovísk pre bicykle, nabíjacích staníc pre elektrobicykle a pod.,

sociálne služby a komunitné služby

infraštruktúra vzdelávania

podpora lokálnych ekologických
služieb2
výstavba a obnova mestských

- zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení
pre poskytovanie komunitných sociálnych služieb vrátane materiálnotechnického vybavenia
- zvyšovanie kvality a kapacity komunitných sociálnych služieb
- rozvoj terénnych a ambulantných sociálnych služieb
- infraštruktúra komunitných centier
- vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, jazykových učební
ZŠ
- skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

N/A

- mestá/samostatné mestské časti a
obce
- združenia miest a obcí
- mikroregionálne združenia
- občianske združenia
- neziskové organizácie
- cirkevné organizácie
- mestá/samostatné mestské časti
a obce
- združenia miest a obcí
- mikroregionálne združenia
- občianske združenia
- neziskové organizácie
- mestá/samostatné mestské časti
a obce
- združenia miest a obcí
- občianske združenia
- neziskové organizácie
- cirkevné organizácie
- mestá/samostatné mestské časti
a obce
- združenia miest a obcí
- občianske združenia
- neziskové organizácie
- cirkevné organizácie
N/A
- mestá/samostatné mestské časti

1

V rámci CLLD budú ako oprávnení žiadatelia o podporu vylúčené obce nad 20 000 obyvateľov. Takéto obce/mestá, ako právnické osoby môžu byť členmi
MAS, avšak oprávnenými žiadateľmi o podporu budú môcť byť iba subjekty pôsobiace na ich území, resp. registrované na území danej obce/mesta.
2
Nadobudnutím účinnosti Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom 1.1.2016 dôjde k zásadným zmenám
v odpadovom hospodárstve, a to najmä vzhľadom na zavedenie rozšírenej (maximálne rozšírenej) zodpovednosti výrobcov niektorých výrobkov, ktorí budú
zabezpečovať a znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a
zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu apod. Nakoľko sa pôvodne plánované činnosti v rámci tejto aktivity dotýkali práve odpadového hospodárstva
na lokálnej úrovni v gescii verejného sektora, nebude možné túto aktivitu realizovať v pôvode plánovanom rozsahu. Nakoľko deliace línie medzi Operačným
programom Kvalita životného prostredia nie sú pre iné oblasti stanovené, odporúčame túto aktivitu do stratégií CLLD nezahŕňať, nakoľko nebude
oprávnená.
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trhových priestorov za účelom
podpory lokálnych producentov
- rekonštrukcia vodovodných
sietí, objektov a zariadení
verejného vodovodu v
aglomeráciách do 2 000 EO
- rekonštrukcia stokovej siete,
objektov a zariadení verejnej
kanalizácie v aglomeráciách do
2 000 EO
- budovanie verejných
vodovodov, okrem prípadov ich
súbežnej výstavby s výstavbou
verejnej kanalizácie v
aglomeráciách do 2 000 EO
podľa aktualizovaného
Národného programu SR pre
vykonávanie smernice Rady
91/271/EHS
- budovanie a rekonštrukcia
verejných kanalizácií a
budovanie a rekonštrukcia
čistiarní odpadových vôd v
aglomeráciách do 2 000 EO

- rekonštrukcia vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného
vodovodu v aglomeráciách do 2 000 EO
- rekonštrukcia stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v
aglomeráciách do 2 000 EO
- budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby
s výstavbou verejnej kanalizácie v aglomeráciách do 2 000 EO podľa
aktualizovaného Národného programu SR pre vykonávanie smernice
Rady 91/271/EHS

- mestá/samostatné mestské časti a
obce

- budovanie a rekonštrukcia verejných kanalizácií a budovanie a
rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO

Konkretizácia ďalších aspektov oprávnenosti výdavkov (vecná a časová oprávnenosť, číselník oprávnených výdavkov, ďalšie
pravidlá oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov) budú uvedené v Príručke pre žiadateľa
z Prioritnej osi 5 IROP, pričom bude vychádzať najmä z nasledovných dokumentov:
-

Metodický pokyn CKO č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/
Metodický pokyn CKO č. 6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/
Metodický pokyn CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko

Na príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) nie sú oprávnené tieto výdavky:
a) úroky z dlžných súm okrem grantov poskytnutých vo forme úrokových dotácií alebo dotácií záručných poplatkov;
b) kúpa nezastavaného a zastavaného pozemku vo výške presahujúcej 10% celkových oprávnených výdavkov na príslušný
projekt. V prípade zanedbaných plôch a plôch, ktoré sa v minulosti používali na priemyselné účely a ktorých súčasťou sú
budovy, sa toto obmedzenie zvyšuje na 15 %;
c) DPH okrem prípadov, kedy nie je možné nárokovať jej odpočet podľa platnej legislatívy členského štátu.
Neoprávnenými výdavkami pre EFRR sú výdavky na:
a) investície, ktorých cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov z činností uvedených v prílohe 1 k smernici 2003/87/ES;
b) podniky v ťažkostiach vymedzené v právnych predpisoch EÚ o štátnej pomoci;
c) investície do infraštruktúry letísk pokiaľ nesúvisia s ochranou životného prostredia alebo nie sú sprevádzané
nevyhnutnými investíciami na zmiernenie alebo zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie.
II. Oprávnenosť miesta realizácie projektu
Oprávneným miestom realizácie projektu je územie zodpovedajúcej MAS.
III. Kritériá pre výber projektov
Splnenie kritérií pre výber projektov je jednou z podmienok poskytnutia príspevku definovanou v §17 Zákona o EŠIF.
Definovanie kritérií pre výber projektu je v súlade s čl. 34, bod (3) všeobecného nariadenia jednou z úloh miestnej akčnej
skupiny. Kritériá stanovené miestnou akčnou skupinou sú súčasťou stratégie CLLD a budú posudzované v procese
hodnotenia stratégií CLLD (pozri Metodický pokyn).
V rámci IROP sa aplikujú ustanovenia Systému riadenia EŠIF a v prípade kritérií pre výber projektov rozlišujeme:
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-

výberové kritériá pre výber projektov,
hodnotiace kritériá pre výber projektov.

Systém riadenia EŠIF určuje minimálne oblasti, ktoré musia byť overené prostredníctvom hodnotiacich kritérií:
Hodnotená oblasť:
Rozsah posúdenia prostredníctvom kritérií:
 príspevok navrhovaného
projektu k cieľom a
výsledkom operačného
programu a prioritnej osi

objektívne posúdenie príspevku projektu k cieľom IROP, konkretizácia jednoznačného
aspektu, ktorého overením je možné posúdiť príspevok projektu k cieľom IROP

 navrhovaný spôsob realizácie
projektu

posúdenie prepojenia navrhovaných aktivít s výsledkami a cieľmi projektu, posúdenie
vhodnosti navrhovaných aktivít a spôsobu ich realizácie posúdenie navrhovaných aktivít z
vecného, časového hľadiska a z hľadiska ich prevádzkovej a technickej udržateľnosti (ak
relevantné), posúdenie reálnosti plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov s
ohľadom na časové, finančné a vecné hľadisko

 administratívna a
prevádzková kapacita
žiadateľa
 finančná a ekonomická
stránka projektu

posúdenie dostatočných administratívnych a prípadne odborných kapacít žiadateľa na
riadenie a odbornú realizáciu projektu a zhodnotenie skúseností s realizáciou
obdobných/porovnateľných projektov k originálnym aktivitám žiadateľa (ak relevantné)
posúdenie oprávnenosti navrhovaných výdavkov v zmysle výzvy (ak nie je súčasťou
administratívneho overenia), overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných
výdavkov, posúdenie zrealizovanej finančnej analýzy (ak relevantné), posúdenie CBA (ak
relevantné), hodnotenie finančnej a ekonomickej výkonnosti žiadateľa vo vzťahu ku
schopnosti zabezpečiť finančnú udržateľnosť projektu

Hodnotiace kritériá pre výber projektov môžu byť definované ako:
-

-

vylučujúce kritériá - sú vyhodnocované iba možnosťou áno (1) alebo možnosťou nie (0). Udelenie možnosti ,,nie“ pri
vylučujúcom kritériu znamená automaticky nesplnenie kritérií pre výber projektov a neschválenie ŽoNFP. Uvedené
kritériá sú vhodné pri posudzovaní takých aspektov, ktorých splnenie je základnou podmienkou pre schválenie
ŽoNFP. Vylučujúce kritériá pre niektoré hodnotené oblasti (tvoriace prílohu č. 3 Príručky pre žiadateľa o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopatrenie 19.2) sú definované
z úrovne RO pre IROP a sú pre MAS povinné. Ďalšie vylučujúce kritériá môže definovať aj miestna akčná skupina.
bodované kritériá - slúžia na posúdenie kvalitatívnej úrovne určitého aspektu ŽoNFP. Tieto kritériá slúžia na
vytvorenie poradia schvaľovaných ŽoNFP, ktorým je umožnené vzájomné kvalitatívne porovnanie schvaľovaných
ŽoNFP. Hodnota bodov každého z kritérií je určená ako nezáporné celé číslo (pri bodovaných kritériách sa neurčuje
ich váha, t.j. neurčuje sa koeficient zvýhodnenia, ktorým by sa násobila hodnota hodnotiaceho kritéria).Pri
bodovaných hodnotiacich kritériách sa stanoví minimálny počet bodov, ktoré musia byť dosiahnuté, aby mohlo dôjsť k
vyhodnoteniu splnenia hodnotiacich kritérií. Minimálna hranica na splnenie odborného hodnotenia predstavuje 60% z
maximálneho počtu bodov, pričom minimálna hranica musí predstavovať celé kladné číslo. Maximálny počet bodov,
ktoré je možné za ŽoNFP, je stanovený ako súčet maximálnej hodnoty všetkých bodovaných hodnotiacich kritérií.
Bodované kritériá (vrátane rozlišovacích) definuje miestna akčná skupina.

Je potrebné jasne definovať, ktoré kritériá pre výber projektov sú vylučujúcimi kritériami. Vylučujúce kritéria sú vždy
posudzované ako prvé a až po ich splnení sú posudzované bodované kritériá.
Pre prípady rovnosti bodov pridelených žiadostiam o NFP (na hranici disponibilnej alokácie na výzvy) sa definujú aj
rozlišovacie kritériá. Tieto sú primárne určené z bodovaných hodnotiacich kritérií z odborného hodnotenia ŽoNFP, pričom
môže vybrať jedno alebo viacero z týchto kritérií. Poradie na základe rozlišovacích kritérií sa určí na základe dosiahnutého
počtu bodov pre dané kritériá z odborného hodnotenia od najvyššieho počtu po najnižší počet bodov.
Výberové kritériá žiadostí o NFP sa definujú v prípade, ak nie sú ŽoNFP vyberané na základe poradia určeného aplikáciou
hodnotiacich kritérií. Majú kvantitatívny charakter a nepriraďuje sa im váha (napr. merná investičná náročnosť posudzovaná
objektívnym a rovnakým spôsobom pri všetkých projektoch). Výberové kritériá je potrebné stanoviť tak, aby zabezpečili
objektívne posúdenie všetkých ŽoNFP (takým kritériom nie je napr. hodnotenie súladu so strategickým dokumentom, ktoré je
na všeobecnom a subjektívnom posúdení) v rámci skupiny navzájom a to s prihliadnutím na konkrétne skutočnosti, ktoré
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môžu byť porovnávané v rámci všetkých ŽoNFP v danej skupine (t.j. kritéria musia byť aplikované na všetky ŽoNFP
rovnako). Výberové kritériá definuje miestna akčná skupina.
Výberové kritériá môžu byť definované:

-

ako doplňujúce bodované kritériá k hodnotiacim kritériám, pričom hodnota bodov výberových kritérií ŽoNFP je
definovaná ako nezáporné celé číslo (uvedené znamená, že hodnota výberových kritérií sa pripočíta k počtu bodov
dosiahnutých aplikáciou hodnotiacich kritérií alebo sa počtom bodov dosiahnutých aplikáciou výberových kritérií určí
poradie ŽoNFP v prípade, ak hodnotiace kritériá boli definované ako súbor vylučujúcich kritérií), alebo

-

ako samostatné objektívne kritérium, ktorého aplikáciou je vytvorené jednoznačné poradie v rámci skupiny
vyberaných ŽoNFP (napr. zoradenie ŽoNFP na základe hodnoty konkrétneho, vopred stanoveného merateľného
ukazovateľa od najvyššej plánovanej hodnoty po najnižšiu).

Pri definovaní kritérií pre výber projektov a v rámci samotného procesu výberu navrhovaných operácií/projektov je potrebné
rešpektovať hlavné zásady výberu operácií (základné princípy) definované v IROP:
- Pre špecifický cieľ 5.1.1:
Počas doby udržateľnosti projektu nesmie dôjsť k zásadnému poklesu zamestnanosti v podniku vo vzťahu
k podporeným aktivitám projektu.
Zvýhodnené budú tie projekty, ktorých výsledkom je vytvorenie najmenej jedného pracovného miesta. V prípade,
že projekt vytvorí pracovné miesta, bude zvýhodnený v závislosti od počtu vytvorených pracovných miest.
Zvýhodnené budú tie projekty, ktorých aktivity sa týkajú podpory výrobkov a služieb, ktoré sú pre trh nové alebo
výrobkov a služieb, ktoré sú nové pre podnik (inovácie).
Projekt uplatňuje zásadu „znečisťovateľ platí“.
- Pre špecifický cieľ 5.1.2:
Projekt musí mať preukázateľný dopad na podporu, rozvoj alebo posilnenie vzťahov medzi mestom a jeho okolitým
zázemím obcí alebo medzi obcou ako rozvojovým pólom a jej sídelným zázemím.
Projekt uplatňuje zásadu „znečisťovateľ platí“.
- Pre projekty zamerané na energetickú efektívnosť:
Sektor verejných budov:
a) Renovácie verejných budov
- podporené budú projekty renovácie budov (napr.: stavebnotechnické úpravy), ktorých opatrenia na úsporu energie budú
navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne platných
právnych predpisov tak, aby sa potreba energie znížila na úroveň nízkoenergetických budov, ultra-nízkoenergetických
budov a budov s takmer nulovou potrebou energie.
b) Výstavba nových budov
- v prípade projektov výstavby nových budov podporené budú len tie projekty, v ktorých budú nové budovy navrhnuté tak,
aby dosiahli úroveň štandardov nízkoenergetických budov, ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou
potrebou energie.
c) Renovácie a výstavba
- inštalácia zariadení na využívanie OZE na budovách bude podporená len ako súčasť komplexného projektu na
zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných budov, a to s dôrazom na minimalizáciu negatívnych dopadov na
ochranu životného prostredia, najmä ovzdušia,
- pri projektoch, v ktorých sa bude využívať biomasa:
- budú podporované nízkoemisné zariadenia v súlade s požiadavkami navrhovanej smernice o obmedzení
emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení, alebo v
súlade s navrhovaným nariadením Komisie, ktorým sa vykonáva smernica 2009/125/ES, pokiaľ ide o
požiadavky na ekodizajn kotlov na tuhé palivo (v prípade kotlov s inštalovaným výkonom resp. tepelným
príkonom, ktoré nie sú pokryté týmito dokumentmi budú pre posúdenie požiadavky nízkoemisného
zariadenia použité extrapolované hodnoty) smernice o ekodizajne, pričom budú podporované zariadenia
s vyššou energetickou účinnosťou,
- bude potrebné preukázať splnenie kritérií udržateľnosti jej využívania v súlade s odporúčaniami správy
Komisie Rade a EP o požiadavkách trvalej udržateľnosti na používanie zdrojov tuhej a plynnej biomasy
pri výrobe elektriny, tepla a chladu COM(2010) 11 final,
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podporené budú aj projekty realizovateľné formou energetických služieb, ak predložený energetický audit preukáže
odôvodnenosť takéhoto riešenia,
Spoločné princípy uplatňované pre všetky typy budov:
- podpora, vrátane obnovy historických budov, bude podmienená predložením energetického auditu, na základe
ktorého v procese hodnotenia dôjde k overeniu:
- výpočtov plánovaného ročného objemu úspory PEZ na m2 celkovej podlahovej plochy,
- technickej uskutočniteľnosti navrhovaných energetických opatrení;
- zvýhodňované budú komplexné projekty s najvyššou úsporou primárnych energetických zdrojov na m 2 celkovej
podlahovej plochy;
- nebudú podporované projekty, v rámci ktorých bude navrhované odpojenie od účinných systémov CZT alebo
inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie sa zvýšia emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v porovnaní so
súčasným stavom v predmetnej lokalite;
- projekty budú zvýhodňované, pokiaľ pri obnove/výstavbe budov alebo ich častí sa budú realizovať opatrenia na
minimalizáciu vplyvu zastaveného prostredia na lokálne klimatické podmienky (zadržanie vody, prehrievanie
prostredia a pod.) napr. v podobe zelených fasád a striech;
- projekt pri obnove budov alebo ich častí musí plniť požiadavky na hygienické parametre vnútorného prostredia
budov (výmena vzduchu, využitie denného svetla a kvalita umelého osvetlenia ako aj akustické parametre
budovy);
- podporené stavebné objekty (verejne prístupné priestory a verejne prístupné budovy) musia byť plne bezbariérové
v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania - projekt spĺňa požiadavky v súlade s vyhláškou MŽP SR č.
532/2002 Z. z.
-

IV. Výška nenávratného finančného príspevku a financovanie projektu
Projekty IROP sú financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Štátneho rozpočtu SR a z vlastných
zdrojov prijímateľa.
 celkové výdavky projektu
=
 celkové oprávnené výdavky projektu =
 nenávratný finančný príspevok
=

oprávnené výdavky + neoprávnené výdavky
nenávratný finančný príspevok + vlastné zdroje žiadateľa
EFRR(EÚ) + štátny rozpočet

Maximálna intenzita pomoci (%), t.j. podiel nenávratného finančného príspevku na celkových oprávnených výdavkoch
projektu sa stanovuje podľa typu subjektu žiadateľa a skutočnosti, či sa na projekt vzťahuje schéma de minimis, v súlade so
Stratégiou financovania európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.
Vnútorné členenie intenzity pomoci ovplyvňuje skutočnosť, či o prijímateľa z:
viac rozvinutého regiónu (Bratislavský kraj),
menej rozvinutého regiónu.
Maximálnu výšku verejnej podpory prostredníctvom NFP (EFRR, štátny rozpočet), minimálne a maximálne finančné
limity celkových oprávnených výdavkov na projekty, maximálnu intenzitu pomoci (t.j. podiel NFP na celkových oprávnených
výdavkoch projektu v %) stanovuje konkrétna výzva na predkladanie žiadostí o NFP.
Pravidlá spolufinancovania pomoci pre vybrané kategórie prijímateľov v súlade so Stratégiou financovania
Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020:
Kategória regiónu
Prijímateľ
Zdroje EÚ
EFRR / ESF / KF
95,0 %
Prijímateľ

Menej rozvinutý región
Obec
Celkové oprávnené výdavky
Národné verejné zdroje
Spolu
Štátny rozpočet
Prijímateľ
0,0 %
5,0 %
100,0 %
mimovládna/nezisková organizácia (napríklad: neziskové organizácie založené v zmysle
zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby v znení neskorších predpisov, cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa
zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení
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Zdroje EÚ
EFRR / ESF / KF
95,0 %
Prijímateľ
Zdroje EÚ
EFRR / ESF / KF
90,0 %
Prijímateľ

Zdroje EÚ
EFRR / ESF / KF
x,x %
Kategória regiónu
Prijímateľ
Zdroje EÚ
EFRR / ESF / KF
60,0 %

Prijímateľ

Zdroje EÚ
EFRR / ESF / KF
60,0 %
Prijímateľ
Zdroje EÚ
EFRR / ESF / KF
60,0 %
Prijímateľ

Zdroje EÚ
EFRR / ESF / KF
x,x %

neskorších predpisov, združenia založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov, nadácie v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách
a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, neinvestičné fondy založené
v súlade so zákonom č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej
rady SR č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov)
Celkové oprávnené výdavky
Národné verejné zdroje
Súkromné zdroje
Spolu
Štátny rozpočet
Prijímateľ
0,0 %
5,0 %
100,0 %
súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci
Celkové oprávnené výdavky
Národné verejné zdroje
Súkromné zdroje
Spolu
Štátny rozpočet
Prijímateľ
0,0 %
10,0 %
100,0 %
v rámci schém pomoci de minimis (prijímatelia vykonávajúci hospodársku činnosť, t. j.
podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status, v rámci schém
pomoci de minimis)
Bude definované v konkrétnej schéme pomoci
Celkové oprávnené výdavky
Národné verejné zdroje
Súkromné zdroje
Spolu
Štátny rozpočet
Prijímateľ
y,y %
z,z %
100,0 %
viac rozvinutý región
Obec
Celkové oprávnené výdavky
Národné verejné zdroje
Spolu
Štátny rozpočet
Prijímateľ
35,0 %
5,0 %
100,0 %
mimovládna/nezisková organizácia (napríklad: neziskové organizácie založené v zmysle
zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby v znení neskorších predpisov, cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa
zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení
neskorších predpisov, združenia založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov, nadácie v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách
a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, neinvestičné fondy založené
v súlade so zákonom č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej
rady SR č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov)
Celkové oprávnené výdavky
Národné verejné zdroje
Súkromné zdroje
Spolu
Štátny rozpočet
Prijímateľ
35,0 %
5,0 %
100,0 %
súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci
Celkové oprávnené výdavky
Národné verejné zdroje
Súkromné zdroje
Spolu
Štátny rozpočet
Prijímateľ
30,0 %
10,0 %
100,0 %
v rámci schém pomoci de minimis (prijímatelia vykonávajúci hospodársku činnosť, t. j.
podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status, v rámci schém
pomoci de minimis)
Bude definované v konkrétnej schéme pomoci
Celkové oprávnené výdavky
Národné verejné zdroje
Súkromné zdroje
Spolu
Štátny rozpočet
Prijímateľ
y,y %
z,z %
100,0 %

V súlade s IROP maximálna výška NFP (EFRR, štátny rozpočet) na jeden projekt v rámci špecifického cieľa 5.1.1 a 5.1.2
(okrem aktivity v rámci špecifického cieľa 5.1.1 – financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením
uskutočňovania stratégií CLLD) je 100 000 EUR z celkových oprávnených výdavkov na projekt. Pre aktivitu v rámci
špecifického cieľa 5.1.1 – financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania
stratégií CLLD je indikatívna maximálna výška NFP vo výške 59 170 EUR pre 1 MAS na 1 rok, k čomu prislúcha aj
spolufinancovanie prijímateľa vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov.
 Spôsob financovania
Prostriedky EFRR a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie projektov môžu byť prijímateľom (v zmysle zmluvy o poskytnutí
NFP) vyplácané systémom:
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-

predfinancovania,
zálohových platieb,
refundácie.

V. Ďalšie informácie
 Schémy štátnej pomoci/schémy pomoci de minimis
Na plnenie špecifického cieľa č. 5.1.1 a č. 5.1.2 bude využitá schéma pomoci de minimis v zmysle príslušných ustanovených
pravidiel plne zodpovedajúcich legislatíve Európskej únie, ako aj ďalším dokumentom Európskej komisie v oblasti štátnej
pomoci.
 Projektové ukazovatele
Na úrovni projektov v rámci stratégií CLLD je potrebné povinne sledovať nasledovné ukazovatele v závislosti od zamerania
a cieľov projektu:
Špecifický
cieľ

Aktivita
financovanie prevádzkových nákladov MAS
spojených s riadením uskutočňovania
stratégií CLLD

5.1.1

5.1.2

zakladanie nových a podpora existujúcich
mikro a malých podnikov, samostatne
zárobkovo činných osôb, družstiev
všetky aktivity

Projektové ukazovatele
Názov ukazovateľa

Merná jednotka

Počet podporených MAS

počet

Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom
predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom
predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry

FTE
počet
počet
počet
počet
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