Otázky v súvislosti s predkladaním žiadostí
o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2018
(činnosť J1)
Vážení žiadatelia,
nasledovné otázky a odpovede vám odporúčame prečítať a sledovať. Budeme ich priebežne
dopĺňať.
Otázka č. 1:
Otázka č. 2:
Otázka č. 3:
Otázka č. 4:

Kde možno nájsť zoznam zástupcov výrobcu elektromobilov autorizovaných
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky?
Kto vypracúva Prílohu č. 1 Relevantná štúdia a čo má tento dokument obsahovať?
Do akého termínu je možné predložiť žiadosti o podporu formou dotácie v rámci
činnosti J1?
Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?

Otázka č. 1:

Kde možno nájsť zoznam zástupcov výrobcu elektromobilov autorizovaných
Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky?
Ministerstvo dopravy a výstavby SR udeľuje osvedčenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu
(dovozcu), o ktoré sú tieto subjekty povinné požiadať. Zoznam je zverejnený aj na webovom sídle
ministerstva:
http://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/schvalovanievozidiel/osvedcenia-vyrobcov-a-zastupcov-vyrobcov/zoznam-vydanych-osvedceni-zastupcovvyrobcov-podla-ss-4-zakona-c-725-2004-z-z. Zároveň však upozorňujeme, že z tohto zoznamu
sa nedá zistiť, kto a aké vozidlá dováža.
Späť

Otázka č. 2:

Kto vypracúva Prílohu č. 1 Relevantná štúdia a čo má tento dokument

obsahovať?
Environmentálny fond nepodmieňuje spracovanie Relevantnej štúdie osobou so špeciálnym
oprávnením. Jej spracovateľom môže byť teda aj samotný žiadateľ. Rovnako tak, nie sú určené
podmienky týkajúce sa jej minimálneho obsahu s výnimkou identifikácie spracovateľa a času jej
spracovania. V relevantnej štúdii odporúčame uviesť predovšetkým údaje relevantné z hľadiska
podmienok a kritérií na poskytnutie podpory uvedených v Rozšírenej špecifikácii činností podpory
formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť J1) ako napr. kategória vozidla, účel/spôsob jeho
využívania, atď.. Rovnako tak možno rozviesť ďalšie informácie o samotnom projekte a jeho
prínosoch, ktoré žiadateľ neuviedol vo formuláre žiadosti v dôsledku obmedzení počtu znakov
pre toto určených.
Späť
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Otázka č. 3:

Do akého termínu je možné predložiť žiadosti o podporu formou dotácie
v rámci činnosti J1?
Termín na predloženie žiadosti je do 02.05.2018 na korešpondenčnú Environmentálneho fondu:
Environmentálny fond
P. O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215
pričom rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu,
nie dátum odoslania žiadosti na poštovú prepravu (nerozhoduje dátum pečiatky na obálke).
Späť

Otázka č. 4: Je potrebné verejné obstarávanie ku dňu podania žiadosti?
Verejné obstarávanie nie je povinný doklad ku dňu podania žiadosti.
Späť
Vážení žiadatelia,
v prípade, že ste nenašli otázku a odpoveď súvisiacu s prípravou žiadosti o poskytnutie podpory
formou dotácie na rok 2018 (činnosť J1), máte možnosť kontaktovať pracovníkov
Environmentálneho fondu:
Telefonicky na čísle:
E-mailom na adrese:
Listom na adrese:

0906 31 1910
dotacie@envirofond.sk
Environmentálny fond
P. O. Box 16
Martinská 49
820 15 Bratislava 215
(otázku/-y je potrebné zreteľne označiť: „Otázka k žiadosti o dotáciu 2018 (činnosť J1)“.
Otázky musia byť formulované jasne, zreteľne a jednoznačne.
Späť
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