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Výzva na predkladanie ŢoNFP
Zníţenie energetickej náročnosti a zvýšenie vyuţívania obnoviteľných zdrojov
energie v podnikoch
OPKZP-PO4-SC421-2017-30
Operačný program:

Kvalita ţivotného prostredia

Prioritná os:

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo
vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ investičnej priority 4.2.1:

Zníţenie energetickej náročnosti a zvýšenie vyuţívanie
OZE v podnikoch

Dátum vyhlásenia výzvy:

29. septembra 2017

Dátum ukončenia výzvy:

I. hodnotiace kolo do 14.12.2017,
II. Hodnotiace kolo do 14.02.2018,
III. kaţdé 2 mesiace od termínu uzavretia
predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Alokácia:

40 mil. Eur

Dĺţka realizácie projektu:

nesmie presiahnuť 24 mesiacov

Intenzita pomoci:

mikro, malý a stredný podnik 85%

Výška príspevku:

min. 20 000 Eur
Max. 200 000 Eur

Oprávnený ţiadateľ:
Ţiadateľ je povinný spĺňať nasledovné podmienky oprávnenosti ţiadateľa:
1.) Právna forma
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými ţiadateľmi fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na
podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, t. j.:
1. osoby zapísané v obchodnom registri,
2. osoby, ktoré podnikajú na základe ţivnostenského oprávnenia, ktoré podnikajú v priemyselných
odvetviach a sluţbách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania majú
uvedený v príslušnom registri najneskôr k 1. januáru 2015.
Oprávnenými ţiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikropodniky, malé a stredné podniky.
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2.) Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku týkajúce sa oprávnenosti ţiadateľa:
a. splnenie povinnosti týkajúcej sa úhrady:
i. daní spravovaných daňovým úradom v súlade s právnymi predpismi SR,
ii. poistného na zdravotné poistenie,
iii. poistného na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie;
b. voči ţiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze
alebo v reštrukturalizácii;
c. voči ţiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia;
d. ţiadateľ nie je podnikom v ťaţkostiach
e. podmienka, ţe podnik ţiadateľa je aktívny - Podnik ţiadateľa musí byť aktívny, čo znamená, ţe
majetkové zloţky podniku ţiadateľa sú primerané k veľkosti projektu a súčasne podnik ţiadateľa
aktívne pôsobí na trhu (nejedná sa o ekonomicky neaktívnu firmu).
Splnenie uvedených podmienok sa overí prostredníctvom ukazovateľov:
1) Pomer trţieb k celkovým aktívam vypočítaného ako podiel trţieb (súčet trţieb z predaja tovaru,
vlastných výrobkov a sluţieb) 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 ţiadateľ 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 ţiadateľa vypočítaného ako podiel
hodnoty celkového majetku podniku (suma všetkých aktív) a výšky celkových oprávnených výdavkov
ţiadateľa.
Ukazovateľ sa vypočíta za posledné ukončené účtovné obdobie, ktoré nie je účtovným obdobím
kratším ako 12 mesiacov, za ktoré disponuje ţiadateľ schválenou účtovnou závierkou za referenčné
účtovné obdobie, pričom jeho výška musí dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni 0,64.

f. ţiadateľ je finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu, t.j. Finančná spôsobilosť na
spolufinancovanie projektu znamená, ţe ţiadateľ má zabezpečené dostatočné vlastné alebo úverové
zdroje minimálne vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a ţiadaného NFP, resp. v
prípade vyuţitia inštitútu partnerstva vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov tej časti
projektu, ktorú realizuje a NFP ţiadaného pre relevantnú časť projektu.
g. Podmienka, ţe voči ţiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým
bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom
h. ţiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani ţiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba
splnomocnená zastupovať ţiadateľa v konaní o ŢoNFP neboli právoplatne odsúdení za niektorý z
nasledujúcich trestných činov:
i. niektorý z trestných činov korupcie,
ii. trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ,
iii. trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,
iv. trestný čin zaloţenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
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v. trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej draţbe;
i. ţiadateľ, ktorým je PO, nemá právoplatným rozsudkom uloţený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu účasti
vo VO
j. V rámci realizácie aktivity A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP je ţiadateľ oprávnený začať
verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu projektu najskôr dňa 01. 06. 2017. Ţiadateľ je povinný pred
predloţením ŢoNFP nielen ukončiť verejné obstarávanie na hlavnú aktivitu A, t.j. uzavrieť zmluvu s
úspešným uchádzačom ale musí aj fyzicky ukončiť realizáciu hlavnej aktivity, t.j. musí prísť aj k
vzájomnému plneniu záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy s úspešným uchádzačom. Kompletnú
dokumentáciu z VO je ţiadateľ povinný predloţiť v rámci Prílohy č. 13 ŢoNFP Podporná dokumentácia
k oprávnenosti výdavkov. Táto dokumentácia bude následne predmetom kontroly VO a kladný
výsledok tejto kontroly bude podmienkou schválenia ŢoNFP.
V rámci realizácie aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov je ţiadateľ povinný ku
dňu predloţenia ţiadosti o NFP začať verejné obstarávania na všetky hlavné aktivity projektu, ktoré
budú realizované dodávateľsky (dodanie tovaru, poskytnutie sluţieb) a ktoré sú predmetom
oprávnených výdavkov projektu.
k. ţiadateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora
l. V prípade realizácie aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov musí byť projekt,
ktorý je predmetom ţiadosti o NFP z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s poţiadavkami v oblasti
posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na ţivotné prostredie ustanovenými zákonom o
posudzovaní vplyvov a nemôţe mať nepriaznivý vplyv na územia patriace do európskej sústavy
chránených území Natura 2000
m. V prípade aktivity A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP je ţiadateľ oprávnený začať
realizáciu hlavnej aktivity projektu najskôr v deň vyhlásenia výzvy na predkladanie ŢoNFP.
V prípade aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov
n. ţiadateľ predkladá právoplatné stavebné povolenie alebo právoplatné povolenie iného
príslušného orgánu na povolenie realizácie stavby

Oprávnené územia:
- Trnavský kraj
- Trenčiansky kraj
- Nitriansky kraj
- Ţilinský kraj
- Banskobystrický kraj
- Prešovský kraj
- Košický kraj

Oprávnené HLAVNÉ AKTIVITY:
V rámci Špecifického cieľa 4.2.1 Zníţenie energetickej náročnosti a zvýšenie vyuţívania OZE v
podnikoch sú oprávnené nasledovné aktivity:
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A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP
B. Implementácia opatrení z energetických auditov
Oprávnený projekt je iba projekt, v ktorom ţiadateľ bude realizovať obe oprávnené aktivity, t. j. po
realizácii hlavnej aktivity A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP musí prísť k realizácii hlavnej
aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov.
NFP pre aktivitu A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP bude poskytnutý v prípade, ak aktivita
A bude ukončená pred predloţením ŢoNFP a splní všetky poţiadavky výzvy.
A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na vykonanie energetického auditu odborne
spôsobilou osobou, ktorého výsledkom je písomná správa z energetického auditu a súhrnný
informačný list. 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 priemyslu a sluţieb na to nadväzujúcich
za účelom zníţenia ich energetickej náročnosti
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníţenie spotreby energie pri prevádzke výlučne
stavebných objektov v oblasti priemyslu a sluţieb na to nadväzujúcich realizáciou optimálnej
kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:
• zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
• rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej
vody;
• rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove.
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné
podmienky:
• realizácia projektu sa týka výlučne stavebných objektov, ktoré sú skutočne vyuţívané a zároveň
zapísané v katastri nehnuteľnosti ako nasledovné druhy stavieb, t. j.:
Priemyselná budova,
Administratívna budova a zároveň
•

•

realizácia projektu sa týka stavebných objektov, ktoré sú ku dňu predloţenia ŢoNFP vyuţívané
na výkon vlastnej podnikateľskej činnosti v oprávnených odvetviach podpory – Sekcia C
Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 220 a budú
vyuţívané na tento účel aj v čase udrţateľnosti projektu a realizáciou projektu nedôjde k
zmene účelu vyuţitia budovy;
opatrenia na úsporu energie v administratívnej budove budú navrhnuté v súlade s
poţiadavkami na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov.

•

nebotra project s.r.o. | IČO: 48152676 | DIČ: 2120068093 | IBAN: SK1411000000002945004739
spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vloţka číslo: 28112/S

nebotra project s.r.o.
HQ: Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava
OFC: Janka Kráľa 9, 974 01 Banská Bystrica
+421 905 421905 | www.nebotra.com

2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej
účinnosti a zníţenia emisií skleníkových plynov
Pod uvedené opatrenie patria najmä nasledovné zariadenia:
- zariadenia na vyuţitie OZE,
- 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
PM1024.
Projekt, ktorého súčasťou je spaľovacie zariadenie na vyuţívanie biomasy, ako jedno z opatrení
energetickej efektívnosti, bude podporený len v prípade preukázania súladu s kritériami udrţateľnosti
jej vyuţívania.
Projekt, ktorého súčasťou je malá vodná elektráreň s inštalovaným výkonom do 10 MW bude
podporený len v prípade preukázania súladu s ustanoveniami Smernice Európskeho parlamentu a
Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000 ustanovujúcej rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej
politiky.
V rámci tejto výzvy nebudú podporené projekty na výrobu/vyuţívanie bioplynu a biometánu, keďţe ich
podpora je podmienená splnením kritérií udrţateľného vyuţívania poľnohospodárskej biomasy, ktoré
musia byť v súlade s odporúčaniami EK a v Slovenskej republike zatiaľ neboli prijaté. Z tohto dôvodu
nie je moţné posúdiť udrţateľnosť takéhoto projektu.
3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;
4. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manaţérskych
systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníţenia spotreby energie a
emisií skleníkových plynov (opatrenie môţe 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 zníţenie spotreby elektriny v podniku;
7. iné opatrenia, ktoré prispievajú k zniţovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov
(nevzťahujúce sa na body 1 aţ 6).
Všeobecné zásady vecnej oprávnenosti aktivít projektu:
•

•

•
•

Aktivita B. Implementácia opatrení z energetických auditov sa vzťahuje na majetok, ktorý je vo
vlastníctve ţiadateľa a/alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve a zároveň ho ţiadateľ vyuţíva
pri svojej podnikateľskej činnosti a bude ho vyuţívať najmenej počas doby udrţateľnosti
projektu.
Realizácia opatrení aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov sa musí týkať
činností v oprávnených odvetviach podpory – Sekcia C Priemyselná výroba Štatistickej
klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.
Oprávnené nie sú projekty, ktoré sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM1027 a
programami na zlepšenie kvality ovzdušia.
V rámci aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov budú podporené len také
opatrenia, pre ktoré je v predloţenom energetickom audite posúdený súčasný stav majetku, t.
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•

j. od realizácie energetického auditu neprišlo k zmenám, ktoré významne ovplyvňujú
energetickú náročnosť alebo energetickú účinnosť.
Predmetom podpory nebude náhrada existujúcich výrobných strojov, prístrojov a technológií
za nové energeticky efektívnejšie ani v prípade, ţe bude navrhovaná v energetickom audite v
balíku s ostatnými opatreniami.

Zameranie projektu na podnikateľskú činnosť v oprávnenom odvetví:
Projektom musí dochádzať k rozvoju podnikateľskej činnosti v oprávnených odvetviach, ktoré sú
zadefinované prostredníctvom kódov Štatistickej klasifikácie ekonomických činností (SK NACE Rev. 2) v
rámci Sekcie C Priemyselná výroba, s výnimkou činností uvedených v Schéme podpory na vypracovanie
energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch (schéma
pomoci de minimis), časť G Rozsah pôsobnosti.
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú iba projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie
definovaného rámca oprávnených aktivít.

Oprávnené výdavky:
- výdavky vynaloţené na realizáciu projektu, ktorého výsledky sú umiestnené v menej rozvinutom
regióne SR(v podmienkach Slovenskej republiky ide o územie nasledovných regiónov NUTS III:
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj,
Ţilinský kraj, t. j. územie celého Slovenska s výnimkou regiónu NUTS II: Bratislavský kraj),
- len výdavky, ktoré boli vynaloţené na realizáciu projektu po podaní ţiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) a v súlade s ďalšími podmienkami uvedenými vo
výzve. Výnimku tvoria oprávnené výdavky súvisiace s vykonaním energetického auditu, ktoré vznikli
prijímateľovi počas realizácie projektu, najskôr však v deň vyhlásenia výzvy na predkladanie ţiadostí o
NFP,
- výdavky, ktoré bezprostredne súvisia s realizáciou oprávneného projektu v súlade s obsahovou
stránkou projektu a sú plne v súlade s cieľmi projektu, ako výdavky, ktoré prispievajú k dosiahnutiu
plánovaných aktivít a ukazovateľov projektu,
- výdavky, ktoré spĺňajú podmienky hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti,
- výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, navzájom sa neprekrývajú a sú v
súlade s podmienkami zmluvy, na základe ktorej sa poskytuje pomoc
- výdavky, ktoré sú preukázateľné originálmi dokladov (napr. účtovné doklady a záznamy, výpisy z
účtov a pod.) a sprievodnou dokumentáciou (napr. cenové ponuky a pod.), ktoré sú riadne evidované v
účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, príslušná
dokumentácia je prehľadná, konkrétna a aktuálna.
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V rámci aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov sú oprávnené iba tie výdavky, ktoré
sa vynakladajú na opatrenia týkajúce sa výlučne činností v oprávnených odvetviach podpory – Sekcia C
Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2.
Neoprávnené sú aj také výdavky, ktoré nesúvisia so zníţením energetickej náročnosti podnikov (napr.
pri rekonštrukcii a modernizácii stavebných objektov podnikov za účelom zníţenia ich energetickej
náročnosti sú neoprávnenými výdavkami výdavky na nadstavbu alebo prístavbu budovy) s výnimkou
bezbariérových prístupov pri realizácii opatrení č. 1 aktivity B.
Neoprávnené sú aj výdavky na nákup energeticky úspornejších výrobných strojov, prístrojov a
technológií, a to aj v prípade, ţe budú navrhované v energetickom audite spolu s ostatnými
opatreniami.
Skupina 013 – Softvér
nákup softvéru do výšky max. 10 % celkových oprávnených výdavkov (ďalej len „COV“) na projekt, ak
nie je súčasťou zmluvy na uskutočnenie stavebných prác a ak je kúpený samostatne a nie je súčasťou
dodávky hardvéru a jeho ocenenia

Skupina 021 – Stavby
- stavebný dozor do výšky stanovených percentuálnych limitov
- stavebné práce súvisiace s:
- rekonštrukciou a modernizáciou stavieb (výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu stavebných
objektov za účelom zníţenia energetickej náročnosti, resp. zlepšenia ich energetickej
hospodárnosti);
- zriadením staveniska;
- montáţou a demontáţou lešenia;
- odvozom sutiny;
- drobnými stavebnými úpravami súvisiace s opatreniami energetickej efektívnosti (napr.
dokončovacie práce, maľovky a pod.);
- výdavkami spojenými s opatrením na zabránenie vzlínavej vlhkosti stien a odvedenia daţďovej
vody z bezprostredného okolia budovy, napr. podrezaním za predpokladu uvedenia defektu v
energetickom audite a podmienky preukázania fyzikálno-technického riešenia v projektovej
dokumentácii;
- výdavkami na práce v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest
hniezdenia, rozmnoţovania alebo odpočinku chráneného ţivočícha, pokiaľ sú tieto miesta
dotknuté činnosťou, ktorá je predmetom podpory, a to len v prípade potvrdenia výskytu
chránených ţivočíchov a ich úkrytov v budove, ktoré vyplynú z konania pri povoľovaní
stavebných úprav a udrţiavacích prác budov (najmä zatepľovaní), t. j. zo stavebného povolenia
(v zmysle § 3 ods. 4 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov;
- výdavkami na vykurovací systém;
- výdavkami na klimatizačný a vetrací systém;
- výdavkami na systém prípravy teplej vody;
- výdavkami na rekonštrukciu a modernizáciu systémov osvetlenia v budove;
- výdavky vynaloţené na bezbariérový prístup ako súčasť opatrení energetickej efektívnosti (len
vstupu do budovy);
- výdavkami vynaloţenými na vybudovanie systému vonkajšieho osvetlenia priemyselných
areálov (ale len spolu s inými opatreniami na zníţenie spotreby elektriny v podniku),
maximálne do výšky 30 % z celkových oprávnených výdavkov na aktivitu B. Implementácia
opatrení z energetických auditov;
- výdavkami vynaloţenými na vybudovanie rozvodov energie;
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-

-

výdavkami vynaloţenými na vybudovanie prípojky k rozvodu tepla (v prípade výmeny
rozvodov, rekonštrukcie existujúcich prívodov tepla), ktorá spĺňa podmienky účinného systému
centralizovaného zásobovania teplom;
výdavkami na inštaláciu systémov merania a riadenia (ak nie sú obstarávané samostatne);
výdavkami na inštaláciu zariadení na vyuţívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) 2 a
kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET), ak nie sú obstarávané samostatne,
výdavkami vynaloţenými na vybudovanie rozvodov stlačeného vzduchu (ak nie sú obstarávané
samostatne).

Skupina 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
nákup a modernizácia prevádzkových/špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
vrátane dodávky a montáţe zariadení a prvého zaškolenia, ktoré súvisia so zvyšovaním energetickej
účinnosti (napr. zariadenia na vyuţívanie OZE, KVET, biomasu, zariadenia systémov merania a riadenia
v oblasti výroby a spotreby energie) ak nie sú obstarávané ako súčasť stavebných prác.
Skupina 518 – Ostatné sluţby
- energetický audit ako východiskový dokument pre stanovenie oprávnených aktivít projektu, do výšky
5 % z celkových oprávnených výdavkov ;
- komplexné sluţby pri zavádzaní certifikovaného systému energetického manaţérstva (ISO 50001),
environmentálneho manaţérstva (ISO 14000 alebo EMAS) vrátane prvej certifikácie.

Neoprávnené výdavky:
výdavky vynaloţené pred 1. januárom 2014;
výdavky, ktoré vznikli mimo termínu realizácie projektu, t.j. pred začiatkom realizácie projektu
alebo po ukončení realizácie projektu s výnimkou výdavkov na vypracovanie energetického
auditu;
 mzdové výdavky vlastná práca (napr. orezanie stromov a kríkov nachádzajúcich sa v
bezprostrednom okolí stavby, maľby vrátane ošetrenia prvkov na fasáde napr. mreţí, okapové
chodníky, zemné práce);
 výdavky na biologickú rekultiváciu;
 výdavky vynaloţené na výstavbu novej budovy, nadstavbu a prístavbu budov;
 výdavky vynaloţené na rekonštrukciu vnútorných priestorov nesúvisiacich s energetickou
efektívnosťou;
 hotovostné platby zahŕňajúce výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného
majetku;
 výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;
 výdavky na obstaranie pozemkov a nehnuteľností;
 výdavky súvisiace s poskytovaním energetickej sluţby s garantovanou úsporou energie;
 príprava ţiadosti o poskytnutie NFP;
 výdavky spojené so zabezpečením verejného obstarávania tovarov, sluţieb a prác
bezprostredne súvisiacich s projektom (bez ohľadu na to, či bolo VO zabezpečené
ţiadateľom/prijímateľom, alebo dodávateľsky);
 výdavky, ktoré priamo nesúvisia so zníţením energetickej náročnosti budov, resp. s opatreniami
energetickej efektívnosti a energetickou efektívnosťou technických zariadení budov;
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výdavky na náhradu existujúcich výrobných strojov, prístrojov a technológií za nové energeticky
efektívnejšie (ani v prípade, ţe bude navrhovaná v energetickom audite v balíku s ostatnými
opatreniami);
výdavky na odborný autorský dohľad;
energetický audit overenia reálne dosiahnutých úspor energie;
prípravná a projektová dokumentácia;
riadenie projektu;
nastavenie prevádzkového reţimu budovy;
prevádzkové výdavky;
vypracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov (manuálov) nesúvisiacich s výstavbou;
odmeny za práce;
rezerva na nepredvídané výdavky;
výdavky na veľkoplošný pútač alebo stálu tabuľu;
výdavky, ktoré sú definované ako neoprávnené v schéme pomoci na vypracovanie
energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických auditov v podnikoch
(schéma pomoci de minimis);
akákoľvek časť výdavkov, ktorou by sa prekročila maximálna intenzita pomoci, alebo stanovené
finančné limity.

Referenčné hodnoty pre opatrenie „Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti
priemyslu a sluţieb na to nadväzujúcich za účelom zníţenia ich energetickej náročnosti“
Predmet projektu
Zníţenie energetickej náročnosti
stavebných objektov – Zateplenie
obvodového plášťa
Zníţenie energetickej náročnosti
stavebných objektov – Zateplenie
strešného plášťa
Zníţenie energetickej náročnosti
stavebných objektov – Výmena
otvorových konštrukcií

Referenčné hodnoty pre
vybrané výdavky projektu
85 EUR/m2

Výstup projektu

70 EUR/m2

Zateplenie plochy strešného
plášťa

350 EUR/m2

Výmena vonkajšej otvorovej
konštrukcie

Zateplenie plochy
obvodového plášťa

Na zateplenie obvodového plášťa bola referenčná hodnota pre vybrané výdavky stanovená na
základe vzorky, v ktorej boli zahrnuté najmä tieto typy výdavkov:
- vonkajší podklad stien, podkladový náter, penetračný základ vrátane prác s tým súvisiacich, zatepľovací systém EPS s hrúbkou izolácie 120 aţ 160 mm, so strednou hodnotou 150 mm alebo
kontaktný zatepľovací systém minerálne riešenie 120 aţ 160 mm, so strednou hodnotou 150 mm
vrátane montáţe a ďalšími pridruţenými nákladmi,
- vonkajšia omietka stien hr. 2 mm vrátane prác, - profil soklový pre hrúbku izolantu 15 mm vrátane
prác, - montáţ, prenájom a demontáţ lešenia,
- presuny hmôt.
Na zateplenie strešného plášťa bola referenčná hodnota pre vybrané výdavky stanovená na základe
vzorky, v ktorej boli zahrnuté najmä tieto typy výdavkov:
- hydroizolačný náter
– tekutá lepenka vrátane dodávky,
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- zhotovenie povlakovej krytiny striech,
- pás asfaltový,
- izolácia z expandovaného polystyrénu EPS a minerálna vlna, so strednou hodnotou hrúbky izolácie
300 mm vrátane montáţe,
- poloţenie geotextílie a geotextília,
- hydroizolačná fólia,
- parozábrana vrátane zhotovenia parozábrany,
- presun hmôt.
Na výmenu otvorových konštrukcií bola referenčná hodnota pre vybrané výdavky stanovená na
základe vzorky, v ktorej boli zahrnuté najmä tieto typy výdavkov:
- búracie práce, odvoz a doprava sutiny, poplatok za uloţenie sutiny,
- vyvesenie okien a dverí,
- demontáţe parapetov,
- ostenie okien a dverí,
- plastové/hliníkové okná
- izolačné trojsklo so stredným koeficientom súčiniteľa prechodu tepla pre rám 1,2 W/(m2 .K) a pre
zasklenie 0,6 W/(m2 .K),
- parapetné dosky,
- omietky,
- presun hmôt.
V prípade prekročenia stanovených referenčných hodnôt sa posúdi, či toto prekročenie zodpovedá
navrhnutému riešeniu v projektovej dokumentácii a súvisí s prácami vynútenými nad rámec prác
zahrnutých v referenčných hodnotách. To znamená, ţe výdavky nad referenčnú hodnotu budú
akceptovateľné ako oprávnené iba v odôvodnených objektívnych prípadoch vyplývajúcich z charakteru
budovy (napr. pamiatkovo chránený objekt), faktoru tvaru budovy, stavebno-technických špecifík,
pouţitých konštrukčných materiálov, vynútených stavebných úprav alebo iných špecifík, ktoré ţiadateľ
opíše v zdôvodnení prekročenia referenčných hodnôt.
Percentuálne limity na opatrenia podľa bodu 4 aktivity B
V prípade realizácie opatrenia na zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a
environmentálnych manaţérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za
účelom zníţenia spotreby energie a emisií skleníkových plynov definovaného v rámci bodu 4 aktivity B.
Implementácia opatrení z energetických auditov sa uplatňuje percentuálny limit 21% z celkových
oprávnených výdavkov projektu, pričom opatrenie môţe byť realizované iba v kombinácii s inými
opatreniami.
Finančné limity na iné opatrenia podľa bodu 7 aktivity B
V prípade realizácie iných opatrení, ktoré prispievajú k zniţovaniu spotreby primárnych energetických
zdrojov definovaných v rámci bodu 7 aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov sa
uplatňuje limit na výšku celkových oprávnených výdavkov vo výške 50 000 EUR. Uvedený limit nie je
prípustné prekročiť a vzťahuje sa na tieto opatrenia bez ohľadu na ich prípadnú kumuláciu s ostatnými
opatreniami aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov.
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