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ENVIRONMENTÁLNY FOND
Bukureštská 4
813 26  Bratislava
Došlo dňa (vyplní EF)
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU DOTÁCIE NA ROK 2014
v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene          a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A. Žiadateľ
Štatutárny zástupca
Kontaktná osoba
B. Projekt
Číslo základnej územnej jednotky :
Oblasť :
Činnosť :
Číslo :  
Kód katastrálneho územia :
Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
A3
Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
Len pre pracovníkov Envirofondu !
č.
Číslo stavebného povolenia
Dátum vystavenia
Dátum právoplatnosti
EUR
Na rok 2014 požadujem na projekt uvedený v bode B podporu formou dotácie vo výške :
C. Výška podpory formou dotácie na rok 2014
D. Časový harmonogram
Názov
  Projektová dokumentácia
Výber dodávateľa
Realizácia
Začiatok mesiac/rok
Koniec mesiac/rok
Začiatok mesiac/rok
Koniec mesiac/rok
Začiatok mesiac/rok
Koniec mesiac/rok
Časový harmonogram sa týka projektu, ktorý je uvedený v bode B žiadosti. Ak je projekt rozdelený na samostatné etapy, uveďte každú etapu do samostatného riadku. Samostatné etapy sú časti  projektu (stavby),  na ktoré bolo vydané  samostatné  povolenie  a/alebo  samostatne  vybraný dodávateľ, prípadne je rozdelenie na etapy uvedené v stavebnom povolení pre projekt (stavbu) a uveďte ich v samostatnom riadku. Etapy na seba funkčne nadväzujú. Názov etapy výstižne charakterizujte (napr. názov stavebného objektu), aby bolo zrejmé, ktorá časť projektu bola zrealizovaná v príslušnom období. Ak projekt nie je delený na etapy, uveďte jeho názov len do 1.riadku. 
Termín začatia projektu musí nasledovať po termíne právoplatnosti stavebného povolenia alebo po termíne vystavenia ohlásenia o drobnej stavbe. Termín uvedený v tejto časti sa zhoduje s termínom uvedeným v Prílohe č.1: Opis a prínosy projektu, bod 3a alebo 3b. 
Realizácia  - uveďte mesiac a rok začiatku a mesiac a rok konca realizácie celého projektu. Pri samostatných viacerých etapách uveďte mesiac a rok začatia a mesiac a rok konca realizácie jednotlivých etáp, nielen časti projektu, ktorá sa plánuje realizovať v roku 2014.
Položka
Etapa I.
Etapa II.
Etapa III.
Etapa IV.
Etapa V.
Etapa VI.
Spolu v EUR
                             Rok
Náklady
Projektová dokumentácia
Stavebné práce
Technológia
Spolu v EUR
E. Celkové náklady projektu 
(náklady v bode F1+náklady v bode F2)    Uvádzať s DPH*
Ak je projekt rozdelený na etapy, uveďte rok a  náklady na jednotlivé položky v rámci každej etapy samostatne. Ak projekt nie je rozdelený na etapy, uvedú sa celkové náklady na jednotlivé
položky len v 1.stĺpci "Etapa I.".
Položka Projektová dokumentácia zahŕňa všetky náklady spojené v projektovou dokumentáciou. Ďalej môže byť projekt rozdelený na Stavebné práce a Technológiu. Vyplňte len tú položku,
ktorú obsahuje projekt.
*) Ak žiadateľ nie je platiteľ DPH, náklady uveďte vrátane DPH. Ak žiadateľ je platiteľ DPH, náklady uveďte bez DPH (aktuálna sadzba je 20%).
Finančné prostriedky skôr vynaložené
Z toho v roku
Spolu
                                                            Rok
v EUR
Projektová dokumentácia
Vlastné zdroje na realizáciu projektu
Dotácia zo ŠFŽP, MŽP SR-SREP, EF**
Spolu v EUR
F1. Preinvestované finančné prostriedky
F. Plán financovania projektu
1.časť
F1. Preinvestované finančné prostriedky
2.časť
Finančné prostriedky skôr vynaložené
Z toho v roku
Spolu
Spolu  1. a 2.časť
                                                            Rok
v EUR
v EUR
Projektová dokumentácia
Vlastné zdroje na realizáciu projektu
Dotácia zo ŠFŽP, MŽP SR-SREP, EF**
Spolu v EUR
Uveďte preinvestované  finančné prostriedky v jednotlivých rokoch podľa zdroja, z ktorého boli financované.
Náklady na  projektovú dokumentáciu nie sú hradené z prostriedkov EF. Ak v bode E. Celkové náklady uvádzate náklady na projektovú dokumentáciu, uveďte ich aj v tejto časti žiadosti v rovnakej výške. (Možnosť zadať viac ako 6 rokov - tlačidlo "Pridať roky")
**) Vysvetlivky:   ŠFŽP - Štátny fond životného prostredia     
                                MŽP SR-SREP - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - Sekcia realizácie environmentálnych programov
                                EF - Environmentálny fond
F2. Návrh dofinancovania projektu
Finančné prostriedky potrebné
Z toho v roku
Spolu 
na ukončenie projektu
2014
2015
2016
2017
2018
2019
v EUR
Vlastné zdroje
DOTÁCIA z Environmentálneho fondu
Spolu v EUR
    Súčet F1 a F2 musí byť rovný celkovým nákladom v bode E =
Uveďte plánované finančné prostriedky v nasledujúcich  rokoch podľa zdroja financovania v EUR.  Podmienkou pre poskytnutie dotácie je  zabezpečenie najmenej  5%  z poskytnutých finančných  prostriedkov  z  EF v príslušnom  roku na  financovanie účelu dotácie z iných  zdrojov  (napr. vlastné alebo iné prostriedky ako sú pôžička, úver, grant...)  Výška min. 5% spoluúčasti na spolufinancovaní projektu sa vypočíta podľa nasledovného vzorca:
 
                                                      minimálna spoluúčasť = Dotácia z Environmentálneho fondu v EUR / 95 x  5
 
Príklad č. 1: Pri návrhu dofinancovania projektu na rok 2014 v sume 100.000,00 EUR je minimálna spoluúčasť: 100.000 / 95 x 5 = 5 263,16 EUR. Spoluúčasť sa
                      zaokrúhľuje na dve desatinné miesta smerom nahor.
Príklad č. 2: Pri celkových nákladoch vo výške 100.000,00 EUR je v roku 2014 maximálna výška dotácie 95.000,00 EUR: 100.000 / 100 x 95 = 95.000 EUR.
                      Minimálna spoluúčasť je 5.000,00 EUR. Spoluúčasť sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta smerom nahor.
Príklad č. 3: Pri celkových nákladoch vo výške 100.000,00 EUR a predpokladanej realizácii vo viacerých rokoch je potrebné adekvátne upraviť výšku 
                      požadovanej dotácie v poslednom roku realizácie z dôvodu zaokrúhľovania 5% spoluúčasti smerom nahor!
                      Napr. : rok 2014 dotácia 50.000,00 EUR spoluúčasť je 2.631,58 EUR; rok 2015 dotácia 25.000,00 EUR spoluúčasť je 1.315,79 EUR;
                      rok 2016 dotácia 19.999,99 EUR spoluúčasť je 1.052,64 EUR.
G. Čestné vyhlásenie a súhlas 
 Odtlačok pečiatky a podpis žiadateľa
Čestne vyhlasujem, že:
 
a) všetky informácie obsiahnuté v žiadosti, v jej prílohách a sprievodných dokumentoch sú pravdivé,
b) mám alebo zabezpečím vlastné a/alebo iné zdroje vo výške minimálne 5% z požadovanej podpory formou dotácie na rok 2014
     z EF na spolufinancovanie tak, ako som ich uviedol v bode F2.,
c) nemám finančné záväzky (nezaplatené pokuty, poplatky a iné pohľadávky) voči štátnemu rozpočtu a Environmentálnemu fondu,
d) potvrdenia z poisťovní sú kompletné a v iných poisťovniach nie sú poistení žiadni zamestnanci žiadateľa,
e) predložený projekt je v súlade s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky.
 
Som si vedomý možných trestných následkov a sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. 
Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú vyššie uvedených údajov a skutočností.
 
V zmysle § 9 ods.1 písm. m) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov súhlasím so spracovaním údajov uvedených v tejto žiadosti.
PRÍLOHY
Príloha č. 1: Opis a prínosy projektu
Príloha č. 1 k tlačivu žiadosti je neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti. Vyplňte ju vo všetkých bodoch.
 
Ostatné prílohy (doručte na EF spolu s vyplneným tlačivom žiadosti a prílohou č. 1)
1. Zhodnotenie súčasného stavu
a) Počet obyvateľov v dotknutej oblasti :
Počet odberateľov :
Celkový počet obyvateľov v dotknutej oblasti :
 Počet obyvateľov dotknutého rómskeho etnika :   
Rómske etnikum evidované ako (označte x) :
Príloha č. 1: Opis a prínosy projektu                                                                                   A3 
2. Opis technického riešenia a ekonomického zhodnotenia činnosti - Parametre uveďte podľa overenej projektovej dokumentácie, ktorá je podkladom pre právoplatné stavebné povolenie a ktorá je súčasťou žiadosti
3. Opis jednotlivých častí projektu
4. Prínosy projektu
Ostatné prílohy k žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2014                       A3    
V zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa uvedený zákon vykonáva, je žiadateľ povinný k Hlavnej časti tlačiva žiadosti a prílohe č. 1 priložiť fotokópie nasledovných príloh:
Príloha č. 2   Stavebné povolenie alebo iný doklad povoľujúci realizáciu činnosti (napr. právoplatné
                          rozhodnutie o využívaní územia v prípade zatrávňovania plošných zdrojov znečisťovania 
                          ovzdušia)
                                Žiadateľ priloží fotokópiu platného rozhodnutia o využívaní územia s vyznačením právoplatnosti vydaného príslušným
                                obvodným úradom ivotného prostredia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v
                                znení neskorších predpisov alebo fotokópiu oznámenia k ohláseniu drobnej stavby v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o
                                územnom  plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Územné rozhodnutie vo väčšine prípadov stráca
                                platnosť, ak sa s realizáciou projektu nezačne do 2 rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti (v územnom rozhodnutí
                                môže byť určená aj iná lehota). Odporúčame žiadateľovi na platnom územnom rozhodnutí skontrolovať termín ukončenia
                                stavby. Ak žiadateľ plánuje projekt ukončiť v roku 2014 alebo neskôr, predloží k žiadosti platné stavebné povolenie, v
                                ktorom je uvedený termín ukončenia stavby najskôr rok 2014, prípadne zmenu stavebného povolenia na predĺženie
                                termínu ukončenia stavby s vyznačením právoplatnosti. Pri predložení oznámenia k ohláseniu drobnej stavby žiadateľ
                                predloží doklad o určení príslušného stavebného úradu, oprávneného vydať oznámenie k ohláseniu drobnej stavby pre 
                                danú činnosť.
 
Príloha č. 3   Vybrané časti projektovej dokumentácie overené v stavebnom konaní:
                          a) Sprievodná správa
                          b) Súhrnná technická správa
                          c) Súhrnný rozpočet
                          d) Situačný výkres
                          Žiadateľ predloží projektovú dokumentáciu overenú v územnom konaní (súhrnný rozpočet nemusí byť overený v
                                územnom  konaní). V situačnom výkrese vyznačí rozsah predmetného územia.    
 
Príloha č. 4   Podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia 
                          V tejto prílohe žiadateľ uvedie všetky investičné náklady súvisiace so stavbou (rozpíše vlastné a cudzie zdroje na
                                realizáciu stavby a prípadné prevádzkové náklady po spustení do prevádzky a prípadné výnosy).
 
Príloha č. 5   Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie
                            Žiadateľ predkladá v prípade, ak ide o projekt, na ktorý sa nevyžaduje stavebné povolenie. K relevantnej štúdii opisujúcej
                                činnosť je potrebné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy (obvodný úrad životného prostredia, stavebný úrad), že
                                ide o činnosť, ktorá si nevyžaduje stavebné povolenie. Z relevantnej štúdie musí byť zrejmé, kto a kedy ju vypracoval.
 
Príloha č. 6   Stanoviská podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach
                          Žiadateľ predkladá, ak ide o stavby, ktorých uskutočnenie je verejnou prácou podľa tohto zákona, protokol o vykonaní
                                štátnej expertízy. Ak ide o verejnú prácu s celkovou cenou vyššou ako 6.638.783,77 EUR (200 mil. SK) vrátane DPH
                                (z projektovej dokumentácie), predkladateľ požiada Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o vykonanie
                                štátnej expertízy.  Definície podľa tohto zákona:
                                Verejnou prácou je 1. činnosť na prípravu a uskutočňovanie stavby alebo zmeny dokončenej stavby financovaná celkom
                                alebo sčasti z verejných investícií, 2. stavba financovaná celkom alebo sčasti z verejných investícií. Verejnou investíciou sú
                                finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, štátnych účelových fondov, z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtov  vyšších
                                územných celkov, z úverov, za ktoré ručí štát; za verejné investície sa považujú aj vlastné prostriedky obce, ak obec požiada
                                o zaradenie stavby financovanej z takých prostriedkov do rozvojového programu kraja. Predkladateľom sú príslušné
                                ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy alebo iní správcovia rozpočtových kapitol, samosprávne kraje a obce.
 
Príloha č. 7   Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní, nie starší ako 3 mesiace
                          Žiadateľ predloží doklad o úhrade daní vystavený príslušným daňovým úradom, nie starší ako tri mesiace, v súlade so     
                                zákonom o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 8    Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného, nie starší ako 3 mesiace
                           Žiadateľ predloží doklad o úhrade poistného, nie starší ako tri mesiace vydaný Sociálnou poisťovňou a zdravotnými
                                  poisťovňami, v ktorých má prihlásených zamestnancov (Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Union zdravotná poisťovňa,
                                  a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.)   
 
Príloha č. 9    Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO)
                           IČO sa používa na jednoznačnú identifikáciu subjektov evidovaných v Registri organizácií. Prideľuje sa každej právnickej
                                 osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi a má evidenčný význam. Právnickým osobám zapísaným do obchodného registra
                                 prideľuje identifikačné číslo registrový súd, neinvestičným fondom, záujmovým združeniam právnických osôb a
                                 neziskovým organizáciám poskytujúcim verejnoprospešné služby krajský úrad, podnikateľom podnikajúcim na základe
                                 živnostenského oprávnenia obvodný úrad. Podnikateľom podnikajúcim na základe iného než živnostenského oprávnenia,
                                 rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, nadáciám, pozemkovým a iným účelovým spoločenstvám, politickým
                                 stranám a hnutiam, cirkevným organizáciám, náboženským spoločnostiam a ostatným právnickým osobám, ktoré sa
                                 nezapisujú do obchodného registra, prideľuje identifikačné číslo Štatistický úrad Slovenskej republiky prostredníctvom
                                 svojich pracovísk. V prípade, ak žiadateľom je obec/mesto, potvrdenie musí obsahovať správny názov žiadateľa.
                                 Neakceptuje sa potvrdenie, na ktorom je uvedený názov žiadateľa – Obecný /Mestský úrad.
 
Príloha č. 10  Stanovy
                           Predkladá žiadateľ – občianske združenie alebo záujmové združenie právnických osôb.
 
Príloha č. 11  Nadačná listina - Predkladá žiadateľ – nadácia.
 
Príloha č. 12  Štatút
                           Predkladá žiadateľ – nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním.
 
Príloha č. 13  Rozhodnutie o zriadení príspevkovej organizácie a zriaďovacia listina príspevkovej organizácie
                            Predkladá žiadateľ – príspevková organizácia.
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