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
vyhlasuje
30. VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Zameranie: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov
energie v podnikoch
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Operačný program
Prioritná os
Investičná priorita
Špecifický cieľ
Schéma pomoci de minimis

Fond

Operačný program Kvalita životného prostredia
4.Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo
všetkých sektoroch
4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania
energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch
4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie
využívania OZE v podnikoch
Schéma podpory na vypracovanie energetických
auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z
energetických auditov v podnikoch
Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len
„EFRR“)

Oprávnení žiadatelia:
Mikropodnik, Malý podnik a stredný podnik
1. osoby zapísané v obchodnom registri,
2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré podnikajú v
priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto
predmet podnikania majú uvedený v príslušnom registri najneskôr k 1. januáru 2015.
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Oprávnené aktivity projektu:
A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na vykonanie energetického auditu16
odborne spôsobilou osobou17, ktorého výsledkom je písomná správa z energetického auditu a
súhrnný informačný list18. Písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list
budú vypracované v štátnom jazyku.
B. Implementácia opatrení z energetických auditov
V rámci aktivity B bude podpora zameraná na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických
auditov, a to na:
1. rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu5 a služieb na to
nadväzujúcich6 za účelom zníženia ich energetickej náročnosti
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke
výlučne stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich realizáciou
optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:
-technických vlastností stavebných konštrukcií;
ystémov prípravy
teplej vody;
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné
podmienky:
výlučne stavebných objektov, ktoré sú skutočne využívané a
zároveň zapísané v katastri nehnuteľnosti ako nasledovné druhy stavieb19, t. j.:
Administratívna budova a zároveň
využívané na výkon vlastnej podnikateľskej činnosti v oprávnených odvetviach podpory –
Sekcia C Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev.
220 a budú využívané na tento účel aj v čase udržateľnosti projektu a realizáciou projektu
nedôjde k zmene účelu využitia budovy;
požiadavkami na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov.21
2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia
energetickej účinnosti22 a zníženia emisií skleníkových plynov;
Pod uvedené opatrenie patria najmä nasledovné zariadenia:
- zariadenia na využitie OZE23,
- zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla,
V rámci opatrení zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu energetických zariadení, v
ktorých sa spaľujú palivá, budú podporované len nízkoemisné zariadenia v súlade so
Stratégiou pre redukciu PM10.
3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;
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4. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych
manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia
spotreby energie a emisií skleníkových plynov (opatrenie môže byť realizované iba v
kombinácii s inými opatreniami);
5. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických
médií;
6. modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale
len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku;
7. iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov
(nevzťahujúce sa na body 1 až 6).

Podmienky oprávnenosti výdavkov:
Splnenie podmienky, že podnik žiadateľa je aktívny, sa overí prostredníctvom ukazovateľov:
1) Pomer tržieb k celkovým aktívam vypočítaného ako podiel tržieb (súčet tržieb z predaja
tovaru, vlastných výrobkov a služieb) a hodnoty celkového majetku (suma všetkých aktív)
podniku.
Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím
kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje žiadateľ schválenou účtovnou závierkou za
referenčné účtovné obdobie, pričom jeho výška musí dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni
0,21.
2) Pomer celkových aktív k výške celkových oprávnených výdavkov žiadateľa
vypočítaného ako podiel hodnoty celkového majetku podniku (suma všetkých aktív) a výšky
celkových oprávnených výdavkov žiadateľa.
Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím
kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje žiadateľ schválenou účtovnou závierkou za
referenčné účtovné obdobie, pričom jeho výška musí dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni
0,64.
Podmienka územnej oprávnenosti:
Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky
okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj.
Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa.
Projekt môže byť realizovaný aj na viacerých miestach (uvedených v ŽoNFP), avšak vždy
na oprávnenom území.
Termíny hodnotiacich kôl:
Termín uzavretia
hodnotiaceho kola 1 :
14.12.2017

Termín uzavretia
hodnotiaceho kola 2 :
14.02.2018

Termín uzavretia hodnotiaceho kola n:
v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia
predchádzajúceho hodnotiaceho kola
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Financovanie projektu:
Výška príspevku zo zdrojov OP KŽP z celkových oprávnených výdavkov v % (NFP)
Výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa

- 85%
- 15%

Minimálna výška NFP na projekt je 20 000 Eur,
Maximálna výška žiadaného NFP na projekt je 200 000 Eur.

Spoločnosť AE group, s.r.o. ako konzultačno-poradenská spoločnosť ponúka
zabezpečenie komplexnej služby súvisiacej s prípravou a podaním žiadosti o NFP.
Projektoví konzultanti
Mária Bendová, tel. č. 0901 727 706

Pavol Moravčík, tel. č. 0901 727 707

Link na stiahnutie výzvy :
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/30-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnostia-zvysenie-vyuzivania-oze-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2017-30/
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