Ministerstvo životného prostredia SR

vyhlasuje

VÝZVU
na predloženie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE+
zo štátneho rozpočtu

Dátum zverejnenia: 12.marec 2009
Dátum uzávierky: 30.apríl 2009

Schválil:

Dátum: 9.3.2009
Ing. Ján Chrbet, v.r.
minister životného prostredia SR

1. PODMIENKY OPRÁVNENOSTI ŽIADATEĽOV
Oprávnenými žiadateľmi o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sú všetky organizácie,
ktoré:
- získali financovanie z Európskej komisie (prostredníctvom LIFE+ programu) v rámci
výzvy v roku 2007 na projekt, kde bola žiadateľom organizácia so sídlom na území
SR a toto spolufinancovanie získali spoločne aj žiadateľ (coordinating beneficiary) aj
partneri (associated beneficiary), a zároveň
- majú sídlo na území SR, a zároveň
- stanovisko MŽP SR k projektu LIFE+ zaslané EK bolo kladné (podporné) a zároveň,
- nie sú fyzickými alebo právnickými osobami oprávnenými na podnikanie 1 , ktoré
získali spolufinancovanie z programu LIFE+ na projekt v rámci segmentu
Environmentálna Politika a Riadenie
alebo organizácie, ktoré:
- ako partneri (associated beneficiary) získali financovanie z Európskej komisie
(prostredníctvom LIFE+ programu) v rámci výzvy v roku 2007 na projekt, v ktorom
má žiadateľ projektu (coordinating beneficiary) sídlo v inej krajine ako SR a zároveň,
- ako partneri projektu majú sídlo v SR 2 , a zároveň
- nie sú fyzickými alebo právnickými osobami oprávnenými na podnikanie 3 , ktoré
získali spolufinancovanie z programu LIFE+ na projekt v rámci segmentu
Environmentálna Politika a Riadenie
Oprávneným žiadateľom o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu, pokiaľ spĺňa vyššie
uvedené podmienky, môže byť akákoľvek organizácia registrovaná na území SR, napr.:
- ústredné orgány štátnej správy alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové
organizácie;
- subjekty územnej samosprávy: obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo
príspevkové organizácie, vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo
príspevkové organizácie;
- občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov;
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v zmysle zákona
213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné
služby v znení neskorších predpisov;
- združenia, ktoré pozostávajú výlučne z obcí alebo z obcí a ďalších subjektov zo
sektora verejnej správy a 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. Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov;
- fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie (v zmysle § 2 ods. 2 zákona
č.513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov), ktoré získali
financovanie z LIFE+ v rámci segmentov Príroda a Biodiverzita a Informácie
a Komunikácia;
- vysoké školy a vedecké inštitúcie;
- a iné.
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V zmysle § 2 ods. 2 zákona č.513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
V tom prípade stanovisko ministerstva k projektu nebolo pred podaním do Európskej komisie vydané a toto
stanovisko sa vypracováva počas hodnotenia žiadosti o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.
3
V zmysle § 2 ods. 2 zákona č.513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2
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Tabuľka oprávnených žiadateľov o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu podľa
segmentov programu LIFE+:
Segment programu LIFE+
Príroda a Biodiverzita
Environmentálna politika a riadenie
Informácie a komunikácia

Oprávnení žiadatelia
Všetky kategórie žiadateľov
Všetky kategórie žiadateľov okrem fyzických
alebo právnických osôb oprávnených na
podnikanie 4
Všetky kategórie žiadateľov

2. NEOPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
Pre túto výzvu nie sú oprávnené tieto organizácie, bez ohľadu na typ projektu a typ žiadateľa:
- organizácia, ktorá je daňovým dlžníkom;
- organizácia, ktorá je dlžníkom poistného na sociálnom poistení (dôchodkovom,
nemocenskom, garančnom a úrazovom poistení, poistení v nezamestnanosti, poistení
do rezervného fondu solidarity) a dlžníkom príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie;
- organizácia, ktorá je dlžníkom poistného na zdravotnom poistení;
- organizácia, ktorá je v likvidácii;
- organizácia, voči ktorej je vedená exekúcia alebo výkon rozhodnutia;
- organizácia, voči ktorej bolo začaté konkurzné/reštrukturalizačné konanie;
- organizácia, na majetok ktorej je vyhlásený konkurz;
- organizácia, voči ktorej bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku;
- organizácia, ktorá porušila zákaz nelegálneho zamestnávania 5 ;
- organizácia, ktorej projekt nebol odporučený ministerstvom na schválenie na úrovni
EK v oficiálnom stanovisku ministerstva 6 .

3. OBJEM
LIFE+

PROSTRIEDKOV URČENÝCH NA SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV

Pre danú výzvu je určený objem prostriedkov vo výške 3 286 198 EUR.

4. FORMA POMOCI
Pomoc je poskytovaná ako nenávratný finančný príspevok.

5. FINANCOVANIE

A LIMITY POMOCI

Maximálna výška spolufinancovania zo štátneho rozpočtu bude závisieť od výšky prideleného
grantu z finančného nástroja LIFE+ a bude stanovená nasledovne:
4

V zmysle § 2 ods. 2 zákona č.513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
6
Toto sa nevzťahuje na partnerov projektov, kde je žiadateľom organizácia sídliaca mimo územia SR
5
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1. Celková výška príspevku zo štátneho rozpočtu pre jeden projekt môže byť poskytnutá
maximálne do výšky 45 % oprávnených nákladov projektu v prípade, že EK poskytne 50 %
alebo do výšky 20 % v prípade, že EK poskytne príspevok vo výške maximálne do 75 % na
tie aktivity, ktoré realizujú žiadateľ a partneri predkladajúci spoločne žiadosť
o spolufinancovanie.
2.Zároveň platí, že výška príspevku zo štátneho rozpočtu bude poskytnutá maximálne do takej
výšky, aby spolu s príspevkom EK tvorili maximálne 95 % nákladov projektu pripadajúcich
na žiadateľa a partnerov, ktorí spoločne predkladajú žiadosť o spolufinancovanie zo štátneho
rozpočtu. Zdroje žiadateľa 7 a partnerov musia teda pokryť spoločne aspoň 5 % oprávnených
nákladov projektu pripadajúcich na aktivity v ich kompetencii. Dodržanie 5 %
spolufinancovania sa vzťahuje na celú žiadosť, jednotliví partneri sa môžu podieľať na
spolufinancovaní v rôznej výške.
3. Výška nákladov v rámci rozpočtu projektu, ktoré prislúchajú ďalším subjektom, ktoré sú
partnermi projektu, ale nepožiadali o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sa neberú do
úvahy pri výpočte výšky príspevku zo štátneho rozpočtu. Žiadateľ aj partneri môžu požiadať
o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu iba za tú časť nákladov projektu, ktoré prislúchajú
aktivitám v ich kompetencii.
4. Celková výška príspevku zo štátneho rozpočtu pre jeden projekt môže byť poskytnutá
v nižšej miere ako je možné na základe bodov 1.-2. pokiaľ o nižší príspevok žiada žiadateľ
alebo partneri, alebo pokiaľ je objem disponibilných prostriedkov na spolufinancovanie
žiadostí pre LIFE+ nižší ako požadovaná suma prostriedkov.
Po podpísaní zmluvy bude ministerstvo uvoľňovať finančný objem prijímateľom (žiadateľovi
aj každému z partnerov zvlášť) podľa harmonogramu stanovenom v zmluve postupne vo
forme dvoch zálohových platieb, refundácie výdavkov prostredníctvom čiastkových žiadostí
o platbu a záverečnej platby:
prvá zálohová platba do výšky 40 % finančného príspevku zo štátneho rozpočtu
bude uvoľnená do 30 kalendárnych dní od zaslania písomného oznámenia o
začiatku realizácie projektu prijímateľom na ministerstvo a zároveň zaslania
výpisu z účtu, na ktorý žiadateľ prijal prvú platbu z EK 8 ;
druhá zálohová platba do výšky 30 % finančného príspevku zo štátneho
rozpočtu bude uvoľnená do 30 kalendárnych dní po schválení vyúčtovania prvej
zálohovej platby;
refundácia do výšky 30 % schváleného príspevku zo štátneho rozpočtu posledných 30 % finančného príspevku zo štátneho rozpočtu ministerstva sa
poukáže prijímateľovi postupne na základne čiastkových žiadostí o platbu formou
refundácie a refundácie záverečnej žiadosti o platbu celkovo až do výšky zvyšných
30% príspevku. Žiadosti o platbu budú obsahovať zaplatené faktúry v požadovanej
výške príspevku. Zvyšná suma do výšky 30 % príspevku bude prijímateľovi
vyplatená až po tom ako prijímateľ doručí ministerstvu kompletnú záverečnú
žiadosť o platbu na zvyšných 30 % príspevku a to do 30 kalendárnych dní po
schválení tejto záverečnej žiadosti o platbu. Čiastkové sumy, na základe
čiastkových žiadostí o platbu budú prijímateľom vyplatené do 30 kalendárnych dní
od schválenia konkrétnej čiastkovej žiadosti o platbu..
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Iné finančné zdroje ako zo štátneho rozpočtu, alebo z programu LIFE+
V prípade partnera projektu – partner predkladá výpis z účtu, na ktorý prijal prvú platbu od žiadateľa projektu
LIFE+
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6. NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY
Neoprávnenými výdavkami sú:
nákup pozemkov;
dane a clá ako napr. priame dane, daň z nehnuteľnosti, daň z prevodu nehnuteľnosti,
cestná daň a pod.;
DPH - v prípade, že žiadateľ je platiteľom DPH a má právo na odpočítanie dane
v zmysle § 49 odsek 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov.
V prípade, že žiadateľ nie je platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, je DPH oprávneným výdavkom, nakoľko
táto osoba si nemôže nárokovať odpočet dane z pridanej hodnoty na vstupe.
V prípade, že žiadateľ je v zmysle § 49 odsek 4 a § 50 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platiteľom DPH v pomernej výške
odpočítateľnej dane a žiadateľ sa čestným vyhlásením zaviaže, že do výpočtu dane si nebude
započítavať daň z výdavkov, ktoré budú súvisieť s predkladaným projektom a ani akúkoľvek
jej časť, je DPH oprávneným výdavkom.
Ostatné výdavky, pokiaľ súvisia so zameraním a cieľom projektu sú oprávnené.

7. PODMIENKY PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O SPOLUFINANCOVANIE ZO ŠTÁTNEHO
ROZPOČTU A OBSAH ŽIADOSTI
Pre každý projekt (ktorý bol vybraný EK pre financovanie z programu LIFE+) môže byť
predložená iba jedna spoločná žiadosť o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Žiadosť
môže predložiť iba žiadateľ (coordinating beneficiary) projektu LIFE+.
Jediná výnimka je dovolená v prípade, že žiadateľ projektu LIFE+ nemá sídlo na území SR,
vtedy žiadosť predloží jeden zo slovenských partnerov (associated beneficiary) projektu
(podľa ich vzájomnej dohody, ak ich bude viac v jednom projekte).
Žiadosť musí obsahovať požiadavky na spolufinancovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu pre
všetkých účastníkov projektu (žiadateľa aj partnerov, ktorí chcú o spolufinancovanie
požiadať). V žiadosti bude jasne indikované aký veľký objem prostriedkov na
spolufinancovanie požaduje žiadateľ a aký objem jednotliví partneri. K žiadosti budú
pripojené čestné vyhlásenia, že všetci partneri súhlasia s tým, že žiadateľ, resp. jeden
z partnerov (v prípade, že žiadateľ projektu LIFE+ nemá sídlo na území SR) predkladá v ich
mene žiadosť o dotáciu a že nebudú dodatočne žiadať o dotáciu v separátnej žiadosti.
V rámci žiadosti o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu je žiadateľ o spolufinancovanie zo
štátneho rozpočtu povinný za seba aj za partnerov predložiť najmä formulár žiadosti
a nasledovné prílohy:
1. rozpočet projektu (formulár.xls) - podrobný rozpočet, ktorý bude obsahovať jednotlivé
položky, ktoré majú byť financované v predloženom projekte z finančného príspevku
zo štátneho rozpočtu aj s časovým harmonogramom realizácie výdavkov.
K jednotlivým položkám rozpočtu bude uvedené, aká organizácia je zodpovedná za
realizáciu danej položky (žiadateľ projektu LIFE+, resp. partner);
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2. notárom overená kópia zmluvy medzi žiadateľom projektu LIFE+ a Európskou
komisiou (požaduje sa len v prípadoch, ak je žiadateľom projektu LIFE+ organizácia
so sídlom na území SR);
3. notárom overené kópie zmlúv žiadateľa projektu LIFE+ so všetkými partnermi
projektu (v prípade, že žiadateľom o spolufinancovanie je žiadateľ LIFE+ projektu);
4. notárom overené kópie zmlúv partnerov so žiadateľom ak žiada o spolufinancovanie
jeden z partnerov projektu (keď je žiadateľ so sídlom mimo SR);
5. originál alebo notárom overený doklad potvrdzujúci právnu subjektivitu žiadateľa aj
všetkých parterov, ktorí podávajú žiadosť – podľa typu subjektu jeden z nasledujúcich
dokladov:
a. výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace
b. doklad o oprávnení na podnikanie - živnostenský list
c. zriaďovaciu listinu
d. štatút obce/mesta
e. stanovy združenia
f. stanovy a registráciu na ministerstve vnútra SR v prípade občianskeho
združenia
g. štatút a rozhodnutie krajského úradu o registrácii v prípade neziskovej
organizácie
h. prípadne iné.
6. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace štatutárneho zástupcu žiadateľa aj
všetkých partnerov;
7. čestné vyhlásenie žiadateľa aj všetkých partnerov, že majú vysporiadané finančné
vzťahy so štátnym rozpočtom (tzn. nemajú podlžnosti voči štátnemu rozpočtu podľa
§8a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.);
8. potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ
ani všetci partneri nemajú daňové nedoplatky;
9. potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že nie je voči
žiadateľovi a partnerom vedené konkurzné konanie, nie sú v konkurze, v
reštrukturalizácii a nebol proti nim zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku – nevzťahuje sa na subjekty verejnej správy;
10. čestné vyhlásenie žiadateľa aj každého partnera, že voči nemu nie je vedený výkon
rozhodnutia za porušenie finančnej disciplíny podľa §31 ods. 3 zákona č.523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;
11. potvrdenie príslušného inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace, alebo čestné
vyhlásenie žiadateľa aj všetkých partnerov, že neporušil zákaz nelegálnej práce a
nelegálneho zamestnávania;
12. potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri
mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Zároveň je potrebné
doložiť čestné vyhlásenie, že potvrdenia z poisťovní sú kompletné a v iných
poisťovniach nie sú poistení žiadni zamestnanci žiadateľa (v prípade, ak žiadateľ
nepredložil potvrdenia zo všetkých existujúcich zdravotných poisťovní);
13. spoločné čestné vyhlásenie, že minimálne 5 % z celkovej sumy finančného podielu na
projekte zabezpečia spoločne žiadateľ aj partneri zo zdrojov iných ako zo štátneho
rozpočtu a prostriedkov programu LIFE+;
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14. čestné vyhlásenia partnerov, že súhlasia s tým, že žiadateľ, resp. jeden z partnerov
(v prípade, že žiadateľ projektu LIFE+ nemá sídlo na území SR) predkladá v ich mene
žiadosť o dotáciu a že nebudú dodatočne žiadať o dotáciu v separátnej žiadosti.
15. čestné vyhlásenie žiadateľa aj každého partnera, že voči nemu nie je vedený výkon
rozhodnutia 9 ;
16. Doklad o existencii účtu žiadateľa v banke (kópia)
Potvrdenia č. 8,9,11,12 sa nevyžadujú u žiadateľov tohto typu:
a. ústredné orgány štátnej správy alebo nimi zriadené rozpočtové alebo
príspevkové organizácie;
b. subjekty územnej samosprávy: obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo
príspevkové organizácie, vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové
alebo príspevkové organizácie;
c. verejné vysoké školy a vedecké inštitúcie, ktoré sú zapísané a zaradené
v registri podľa odseku 1, § 3 zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov okrem obcí, VÚC a organizácií štátnej správy.
Títo žiadatelia namiesto potvrdení prikladajú čestné vyhlásenia.
Žiadosť o NFP a jej prílohy je potrebné vyplniť resp. predložiť v slovenskom jazyku. Žiadateľ
je povinný dodržať formát formuláru žiadosti a priložiť všetky požadované prílohy
v predpísanom poradí, rozsahu a počte.
Dokumentáciu žiadosti je potrebné vyplniť vo všetkých bodoch presne, jednoznačne
a zrozumiteľne na počítači (rukou a písacím strojom vyplnené žiadosti budú zamietnuté). Ak
sa nevypĺňajú niektoré časti žiadosti, pretože nie sú pre daný projekt relevantné, je potrebné
ich preškrtnúť. Nevyplnenie a nepreškrtnutie okienka/tabuľky môže byť považované za
nesplnenie formálnych náležitostí žiadosti.
Dokumentácia žiadosti musí obsahovať:
- jeden originál vyplnenej žiadosti potvrdený pečiatkou a podpisom štatutárneho
zástupcu žiadateľa v záhlaví prednej časti žiadosti a jednu identickú kópiu,
- originály príloh podľa zoznamu príloh uvedených v žiadosti potvrdené pečiatkou
a podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa (v prípade, že za údaje a vypracovanie
príloh zodpovedá výhradne žiadateľ a nie sú vydané príslušným úradom/inštitúciou
na žiadateľa, napr. čestné vyhlásenia) alebo notárom overené kópie a jednu identickú
kópiu každej prílohy.
Dokumentácia žiadosti sa zároveň predkladá na neprepisovateľnom elektronickom médiu
v elektronickom formáte v jednom exemplári (na CD nosiči).
Pred podaním žiadosti je potrebné dodržať nasledovné formálne požiadavky:
-

viacstranové dokumenty a prílohy musia byť zviazané (hrebeňovou väzbou, zošívačkou a
podobne),

9

Napríklad: zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
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-

prílohy musia byť zoradené podľa číslovania uvedeného v zozname príloh a viditeľne
označené príslušným číslom podľa zoznamu príloh,
originál žiadosti musí byť viditeľne označený nápisom „Originál“ a kópia viditeľne
označené nápisom „Kópia“.

8. ADRESA PRE PREDLOŽENIE ŽIADOSTI O SPOLUFINNANCOVANIE ZO ŠTÁTNEHO
ROZPOČTU

Žiadosti o spolufinancovanie žiadatelia zašlú do termínu uzávierky výzvy 10 poštou na adresu:
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov
Nám. Ľ. Štúra 1
Bratislava 812 35
Žiadatelia môžu žiadosti doručiť aj osobne do podateľne MŽP SR v úradných hodinách denne
od 7.30 – 15.00.
Žiadosti musia byť doručené v zalepenej neporušenej obálke. Na prednej strane obálky musí
byť uvedené: „Žiadosť o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu“ a „Neotvárať“.

9. KONTAKT PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE K VÝZVE
Ministerstvo životného prostredia SR:
Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor programov:
- Mgr. Silvia Halková, tel. 02/5956 2400
- Mgr. Zuzana Fáberová, tel. 02/ 5956 2432
- Ing. Peter Jány, tel.02/5956 2664

10. PRÍLOHY VÝZVY:
-
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FORMULÁR ŽIADOSTI O SPOLUFINANCOVANIE
ROZPOČET PROJEKTU AKO SÚČASŤ FORMULÁRA ŽIADOSTI
O SPOLUFINANCOVANIE
VZOR ZMLUVY O POSKYTNUTÍ SPOLUFINANCOVANIA ZO ŠTÁTNEHO
ROZPOČTU, KTOREJ SÚČASŤOU JE AJ MONITOROVACIA SPRÁVA A ŽIADOSŤ
O PLATBU/VYÚČTOVANIE PLATBY
FINANČNÝ MECHANIZMUS PRE SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTOV LIFE+
ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SCHVÁLENÝ MINISTROM 11.2.2009 S PRÍLOHAMI

Rozhoduje pečiatka podacej pošty na obálke žiadosti
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