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

Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava zmesového
komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov v najmenej rozvinutých okresoch
(mimo schémy štátnej pomoci a schéma pre miestne infraštruktúry)
Termín podávania projektov:

17.08.2020

Finančná alokácia:

25 mil. EUR

Minimálna výška pomoci:

nestanovuje sa

Maximálna výška pomoci:

6 mil. EUR

Intenzita pomoci (miera dotácie): 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu
Miesto realizácie projektu:

najmenej rozvinuté okresy SR:
1. zapísané v zozname najmenej rozvinutých okresov a zároveň
2. vládou schválený akčný plán rozvoja najmenej rozvinutého okresu.
(projekty realizované v okresoch Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota,
Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava,
Sobrance, Trebišov)

Oprávnení žiadatelia:

subjekty zabezpečujúce výkon verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania
s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom:
A. obec alebo združenie obcí s výlučnou účasťou obcí;
B. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce;
C. právnická osoba oprávnená na podnikanie v danej oblasti v 100 %
vlastníctve obce/obcí;
D. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v danej
oblasti v 100 % vlastníctve obce/obcí;
E. združenie právnických osôb s výlučnou účasťou obcí, resp. v 100 %
vlastníctve obce/obcí.

Oprávnené aktivity:
1. Triedený zber komunálnych odpadov
• Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov;
• Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu (napr. zberné nádoby, zberové vozidlá, nákladné
vozidlá, traktory, vlečky, ťahače, pracovné stroje);
• Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek
komunálnych odpadov (napr. drvič drobného stavebného odpadu, drvič BRKO).
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2. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov
• Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu výlučne zmesových komunálnych
odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového
komunálneho odpadu;
• Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-biologickú
úpravu zmesových komunálnych odpadov.
3. Zhodnocovanie BRKO
• Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu (napr. kompostárne alebo iné zariadenie na aeróbny a anaeróbny rozklad);
• Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach (t.j. kompostárne určené
výlučne na zelený odpad, ktorých ročná kapacita neprevyšuje 100t);
• Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (napr. drviče,
nakladače, prekopávače, mulčovače so zberným košom, zberové vozidlá a zberné nádoby na BRKO).
Doplňujúce informácie:
• Žiadateľ bude preukazovať schopnosť spolufinancovať projekt (rozdiel celkových oprávnených výdavkov
projektu a žiadaného príspevku).
• Žiadateľ musí všetky investície obstarať v zmysle platnej legislatívy (podľa zákona č. 343/2015 Z.z. – Zákon
o verejnom obstarávaní).
Žiadateľ je povinný (okrem výnimiek – zákazky s nízkou hodnotou) mať verejné obstarávanie/-a
na oprávnené výdavky zahrnuté do hlavnej aktivity projektu v stave pred podpisom zmluvy s úspešným
uchádzačom. V prípade zákazky cez EKS v stave po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.
• V prípade, že predmetom predkladanej žiadosti bude stavebná investícia – vyžaduje sa predložiť
právoplatné stavebné povolenie, resp. Ohlásenie stavebnému úradu a Oznámenie stavebného úradu, že
nemá námietky.
• Triedený zber odpadu: podporuje sa triedený zber tých zložiek odpadu, za ktoré v zmysle zákona
o odpadoch zodpovedá obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona
o odpadoch.
• Projekt, ktorý je predmetom Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, musí byť zahrnutý (vo forme
projektového zámeru) v schválenom akčnom pláne príslušného najmenej rozvinutého okresu.
• Doba udržateľnosti projektu je 5 rokov od finančného ukončenia projektu.
Príklady neoprávnených výdavkov :
• Nákup zberných nádob, zberových vozidiel či iných strojov určených pre triedený zber zložiek KO, na ktoré
sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a na biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (§ 83 zákona o odpadoch).
• Nákup zberných nádob na zmesový KO (výnimku tvoria veľkokapacitné nádoby na dočasné umiestnenie
zmesového KO v areáli zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu KO).
• Nákup zberových vozidiel na zmesový KO.
• Nákup zariadení na recykláciu odpadov; nákup dotrieďovacích liniek na tie prúdy odpadov, na ktoré sa
vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov v zmysle zákona o odpadoch; atď.
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