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„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov“
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-
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Dôvodová správa
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia vyhlásilo dňa 20.04.2018 výzvu s kódom OPKZP-PO2SC211-2018-40 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na
realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).
Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy. Schvaľovanie ŽoNFP prebieha systémom
hodnotiacich kôl, v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola
(termíny prvých dvoch hodnotiacich kôl boli stanovené k 31.07.2018 a k 31.09.2018).
RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v prípade, ak existuje predpoklad vyčerpania1 finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. RO
môže výzvu uzavrieť taktiež na základe svojho rozhodnutia z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany
žiadateľov alebo z dôvodu zabezpečenia riadnej fyzickej alebo finančnej implementácie operačného
programu. Presný dátum uzavretia výzvy RO zverejní na webovom sídle www.op-kzp.sk.
Základné informácie o výzve:
Oprávnené aktivity: C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).
Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia
negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napr.:
 budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové
záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
 budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo
povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie
zelene,
 budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh,
vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
 realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
 realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy
(osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),
 náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné
zatrávňovacie (betónové) tvárnice,
 výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou
výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území,
 podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami,
ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.
V rámci navrhovaných opatrení bude možné podporiť iba opatrenia, ktoré súvisia so zachytávaním
zrážkovej vody z intravilánu obce. Nebudú podporované opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z vodného
toku.
Žiadateľ je povinný (okrem výnimiek uvedených nižšie) mať v čase predloženia ŽoNFP
ukončené verejné obstarávanie na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu.
Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným
príslušným povoľovacím orgánom vrátane príslušnej projektovej dokumentácie.
Intenzita pomoci: 95%, spolufinancovanie žiadateľa 5 %.
Celková indikatívna výška prostriedkov vyčlenená na výzvu: 17 mil. €.
Spôsob financovania: predfinancovanie alebo refundácia výdavkov.
Min. výška nenávratného finančného príspevku na projekt: 25 000 EUR.
Max. výška celkových oprávnených výdavkov na opatrenie nesmie prekročiť sumu 200 000 EUR,
pričom žiadateľ môže v rámci jedného projektu realizovať aj viacero opatrení.
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 600 000 EUR.
Mesto Bardejov pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom:
„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov“. Obsahom pripravovanej
žiadosti o nenávratný finančný príspevok je realizácia vodozádržných opatrení v rozsahu vybudovania
vegetačnej strechy telocvične pri športovej hale a náhrada nepriepustných povrchov za vegetačné
tvárnice na parkovisku pred areálom futbalového štadióna.
Povinnou prílohou žiadosti o nenávratný finančný príspevok je preukázanie finančnej
spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu, ktorá sa preukazuje formou schváleného
uznesenia mestského zastupiteľstva o predložení žiadosti a zabezpečení finančných prostriedkov na
spolufinancovanie projektu.

Príloha

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje:
a)

predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom
„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov“ v rámci výzvy
s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40, ktorého ciele sú v súlade s platným
programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta,

b)

zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5 % t. j. 30 000, - EUR
z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú stanovené vo výške 600 000, EUR,

c)

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú
v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

