SEKCIA ENVIRONMENTALISTIKY A RIADENIA PROJEKTOV
TAJOVSKÉHO 28, 975 90 BANSKÁ BYSTRICA

Usmernenie k podpisu Zmluvy formou dotácie z Environmentálneho fondu
v rámci Programu obnovy dediny 2016
Podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je preukázanie, že žiadateľ má
na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že čerpanie poskytnutých finančných prostriedkov je
možné až po uzatvorení písomnej zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie (ďalej len „zmluva“)
medzi žiadateľom (príjemcom dotácie) a Slovenskou agentúrou životného prostredia, ktorá bola
Environmentálnym fondom poverená administráciou dotácií.
K uzatvoreniu zmluvy je potrebné ukončiť proces verejného obstarávania v zmysle zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a po jeho ukončení je nevyhnutné doručiť za účelom uzatvorenia zmluvy na adresu SAŽP
všetky doklady uvedené v prílohe č. 1 tohto listu, do 31.5.2016, v prípade neukončeného verejného
obstarávania najneskôr do 30.6.2016. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že všetky
výdavky spojené s dotáciou musia byť prefinancované ako výdavky v období od 1.1.2016
do 31.10.2016.
Vami doručené doklady bude na Slovenskej agentúre životného prostredia spracovávať:
- administrácia dotácií a zmlúv:
POD Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku:
Ing. Jana Maková, 048/4374 162, jana.makova@sazp.sk
POD Zelená dedina:
Mgr. Martina Seemann Litterová, 048/4374 176, martina.seemann@sazp.sk
- finančné zúčtovanie:
Ing. Ján Majer, 048/4374 148, jan.majer@sazp.sk
Kontaktná adresa:
Slovenská agentúra životného prostredia
Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
Sekretariát pre Program obnovy dediny
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Vzory dokladov uvedené v Prílohe č. 1 tohto usmernenia si môžete stiahnuť na webovom
sídle http://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik_2016.
Po dodaní všetkých dokladov Vám bude pridelený termín na podpis zmluvy
na Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici.
Nedoručenie požadovaných dokladov k uzatvoreniu zmluvy v uvedenom termíne bude
SAŽP považovať za Váš nezáujem o financovanie projektu z poskytnutej podpory formou dotácie.
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