MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

Na rokovanie
mestského zastupiteľstva
na deň 14.01.2016

Materiál č. 1

Návrh
na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
pre projekt
„Zníženie energetických nákladov na prevádzku
mestského podniku BAPOS v Bardejove“

Na základe:
Mimo plánu zasadnutí MsZ

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
A/ schvaľuje:

Predkladá:
Ing. Juraj Popjak,
prednosta MsÚ
Spracovateľ:
Ing. Ján Novotný,
ref. prípravy a admin. grant. projektov
Spravodajca:
Ing. Juraj Popjak,
prednosta MsÚ
Prerokované:
-

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok pre projekt s názvom
„Zníženie energetických nákladov na
prevádzku mestského podniku BAPOS v
Bardejove“:
a) výška celkových výdavkov na projekt:
233 450,36 EUR
b) výška celkových oprávnených výdavkov
na projekt: 233 450,36 EUR
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na
spolufinancovanie projektu vo výške
maximálneho celkového
spolufinancovania projektu z celkových
oprávnených výdavkov 5 % t.j. 11 672,52
EUR
d) kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o
NFP predložená:
OPKZP-PO4-SC431/2015-6.

na porade primátora dňa 04.01.2016
na zasadnutí mestskej rady dňa 12.01.2016

Prizvať:
-

V Bardejove 12.01.2016

Dôvodová správa
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila Výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na zníženie energetickej
náročnosti verejných budov.
Základné informácie o výzve a projekte:
Oprávnení prijímatelia:
- Subjekty ústrednej správy
- Subjekty územnej samosprávy (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty územnej samosprávy
zaraďujú obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie).
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu v rozdelení pre jednotlivé typy
oprávnených žiadateľov:
- Subjekty ústrednej správy: 100 000 000 €
- Subjekty územnej samosprávy (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty územnej samosprávy
zaraďujú obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie):
50 000 000 €.
Oprávnené výdavky:
 zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
 modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody,
osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
 inštalácia systémov merania a riadenia;
 zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho
zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);
 inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.
Intenzita pomoci: 95%, spolufinancov. žiadateľa 5 % (pri dosiahnutí viac ako 50 % úspor energie).
Minimálna a maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 70 000 000 - 2 000 000 €.
Spôsob financovania: predfinancovanie, refundácia výdavkov alebo ich kombinácia.
Predpokladaný termín uzavretia výzvy:
Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných
prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia Sprostredkovateľského orgánu.
Konečné termíny prvých dvoch hodnotiacich kôl sú stanovené k 15.1.2016 a 15.3.2016. Následne
budú konečné termíny pre ďalšie hodnotiace kolá v intervale 2 mesiacov.
Sprostredkovateľský orgán zabezpečí pre všetky žiadosti o NFP schvaľované v rámci príslušného
hodnotiaceho kola vydanie rozhodnutia najneskôr v termíne do 35 pracovných dní od konečného
termínu príslušného hodnotiaceho kola.
Žiadateľ je povinný mať ku dňu predloženia žiadosti o NFP vyhlásené verejné obstarávania na
všetky aktivity projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky (uskutočnenie stavebných prác,
dodanie tovaru, poskytnutie služieb) a ktoré sú predmetom oprávnených výdavkov projektu.
Názov projektu:
o „Zníženie energetických nákladov na prevádzku mestského podniku BAPOS v Bardejove“
o predpokladaný termín predloženia projektu: do 15.01.2016,
o výška celkových výdavkov na projekt: 233 450,36 EUR, výška celkových oprávnených
výdavkov na projekt: 233 450,36 EUR,
o spolufinancovanie projektu vo výške 5 %z celkových oprávnených výdavkov t.j. 11 672,52
EUR.
Pre predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je potrebné schváliť text
uznesenia MsZ v Bardejove tak, ako je uvedený v návrhu uznesenia.

