Ponuka na vypracovanie projektu
Výzva z Operačného programu Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

„Príprava na opätovné použitie a recyklácia
nebezpečných odpadov“
Termín podávania projektov: 15.10.2020
Disponibilná alokácia:
38,7 mil. EUR
Oprávnené aktivity projektu:
• Príprava na opätovné použitie nebezpečných odpadov
(výstavba nových zariadení a nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie
nebezpečných odpadov)

• Recyklácia nebezpečných odpadov
(výstavba nových zariadení/rekonštrukcia existujúcich zariadení; nákup technológií a hnuteľných vecí
na recykláciu nebezpečných odpadov vrátane technológií určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie
recyklácie)

Výška a intenzita pomoci:
Miesto realizácie
projektu
Nitriansky kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Košický kraj
Prešovský kraj

Veľkosť podniku

Maximálna
intenzita pomoci

Malý podnik

45%

Stredný podnik

35%

Veľký podnik

25%

Malý podnik

55%

Stredný podnik

45%

Veľký podnik

35%

Nenávratná finančná pomoc
min.

max.

nie je
stanovená

12,5 mil. EUR

Vybrané podmienky:
• Žiadateľ musí byť podnikateľ (právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie v oblasti
nakladania s nebezpečným odpadom); prípadne subjekt územnej samosprávy; združenie.
• Sídlo žiadateľa môže byť kdekoľvek v rámci SR, ale miesto realizácie projektu musí byť mimo
Bratislavského kraja.
• Nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu.
• Časová oprávnenosť výdavkov projektu je najneskôr do 31.12.2023.
• Doba udržateľnosti projektu je 3 roky, v prípade veľkého podniku 5 rokov, po ukončení jeho realizácie.
• V rámci výberu projektov bude zohľadnený aspekt inovatívnosti technológií.
• Prioritizované budú technológie, ktoré budú v súlade s kritériami na určovanie najlepšie dostupných
techník (BAT = Best Available Techniques for the Waste Treatment Industries).
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V rámci výzvy sú niektoré činnosti vyňaté z podpory:
• projekty zamerané na spracovanie starých vozidiel;
• aktivity zamerané výlučne na nákup zariadení na úpravu odpadov;
• výdavky, ktoré majú podľa zákona o odpadoch znášať výrobcovia, sú neoprávnené na financovanie
v rámci projektu (uplatňovanie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov).
(Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z., §27- §75: Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca
elektrozariadení (§ 32), výrobca batérií a akumulátorov (§ 42), výrobca obalov (§ 52), výrobca vozidiel
(§ 60), výrobca pneumatík (§ 69), výrobca neobalového výrobku (§ 73).)
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