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Výzva na predkladanie ŽoNFP
Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie
a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív
OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Operačný program:

Kvalita životného prostredia

Prioritná os:

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo
vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ investičnej priority 4.1.1:

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na
hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Dátum vyhlásenia výzvy:

27. decembra 2017

Dátum ukončenia výzvy:

I. hodnotiace kolo do 31.03.2018,
II. Hodnotiace kolo do 30.06.2018,
III. každé 3 mesiace od termínu uzavretia
predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Alokácia:

22,5 mil. Eur

Dĺžka realizácie projektu:

nesmie presiahnuť 24 mesiacov

Intenzita pomoci:
Schéma štátnej pomoci
Žiadateľ

Malý podnik, Stredný podnik a
Veľký podnik
Schéma mimo štátnej pomoci:
Žiadateľ

Subjekty ústrednej správy (štátne
rozpočtové organizácie a štátnej
príspevkové organizácie)
Ostatné subjekty ústrednej správy
(štátne účelové fondy, Slovenský
pozemkový fond, verejné vysoké
školy a verejnoprávne ustanovizne)
Subjekty územnej samosprávy
(obce, VÚC a nimi zriadené

Zdroj financovania NFP

Výška príspevku zo
zdrojov OP KŽP z
celkových oprávnených
výdavkov v % (NFP)

Výška
spolufinancovania zo
zdrojov prijímateľa v
%

EFRR

60

40

Výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa v %

EFRR + štátny rozpočet

Výška príspevku zo
zdrojov OP KŽP z
celkových
oprávnených
výdavkov v % (NFP)
100

EFRR + štátny rozpočet

90

10

EFRR + štátny rozpočet

95

5

Zdroj financovania NFP
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rozpočtové a príspevkové
organizácie)
Neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby
Združenia FO a/alebo PO, ktoré
neboli založené za účelom
vykonávania hospodárskej činnosti

EFRR + štátny rozpočet

95

5

EFRR + štátny rozpočet

90

10

Minimálna výška príspevku:

min. 100 tis. Eur

Maximálna výška príspevku:

max. 3 mil. Eur

Oprávnený žiadateľ:
Žiadateľ je povinný spĺňať nasledovné podmienky oprávnenosti žiadateľa:
1.) Právna forma


Oprávnení žiadatelia v rámci schémy ŠP OZE:
hospodársky aktívne fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods.
2, písm. a) až c) 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 živnostenského oprávnenia;
3. osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov, t. j. podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ;
pričom vznikli skôr ako 1.1.2017.
V prípade osôb, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia musí oprávnený žiadateľ
zároveň spĺňať podmienku, že od 01.01.2017 nedošlo k pozastaveniu prevádzkovania živnosti.
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú malé a stredné podniky (MSP) a veľké podniky.

1. subjekty ústrednej správy - štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie;
2. ostatné subjekty ústrednej správy – verejné vysoké školy a subjekty vedené v Registri organizácií
spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v
zmysle ods. 2, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
3. subjekty územnej samosprávy - obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie
a príspevkové organizácie;
4. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby;
5. združenia fyzických a/alebo právnických osôb, ktoré neboli založené za účelom vykonávania
hospodárskej činnosti.
V prípade, že osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa je odlišná od štatutárneho orgánu
žiadateľa, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov.
2.) Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku týkajúce sa oprávnenosti žiadateľa:
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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 žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze
alebo v reštrukturalizácii;
c. voči žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia;
d. žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach
e. žiadateľ je finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu, t.j. Finančná spôsobilosť na
spolufinancovanie projektu znamená, že žiadateľ má zabezpečené dostatočné vlastné alebo úverové
zdroje minimálne vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a žiadaného NFP, resp. v
prípade využitia inštitútu partnerstva vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov tej časti
projektu, ktorú realizuje a NFP žiadaného pre relevantnú časť projektu.
f. Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým
bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom
g. žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba
splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP 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 založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
v. trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe;
h. žiadateľ, ktorým je PO, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu účasti
vo VO
i. Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny - Podmienka sa vzťahuje na subjekty súkromného sektora
s hospodárskou činnosťou v rámci schémy ŠP OZE:
Podnik žiadateľa musí byť aktívny, čo znamená, že majetkové zložky podniku žiadateľa sú primerané k
veľkosti projektu a súčasne podnik žiadateľa aktívne pôsobí na trhu (nejedná sa o ekonomicky
neaktívnu firmu).
Hlavným cieľom je zhodnotiť finančnú situáciu (finančnú kondíciu) žiadateľa a prispieť tak k
správnemu posúdeniu finančnej stability podniku a to aj s ohľadom na budúcu finančnú udržateľnosť
podniku a tým aj projektu.
Splnenie uvedených podmienok 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.
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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.
j. žiadateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora
k. Podmienka, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred predložením ŽoNFP
l. Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem - Projekty oprávnené na
spolufinancovanie v rámci tejto výzvy sú projektmi, ktoré vytvárajú príjem27 (po jeho ukončení v
zmysle čl. 61 všeobecného nariadenia). Vzhľadom na uvedené, je žiadateľ povinný znížiť celkovú výšku
oprávnených výdavkov o čistý príjem vytvorený projektom na základe výpočtu finančnej medzery
prostredníctvom finančnej analýzy projektu.
m. Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie
n. Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na
územia sústavy NATURA 2000
Oprávnené územia:
Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky okrem
regiónu NUTS II Bratislavský kraj.
Pre túto výzvu sú preto oprávneným územím nasledujúce regióny NUTS II:
 Západné Slovensko (Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trenčiansky
samosprávny kraj),
 Stredné Slovensko (Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj),
 Východné Slovensko (Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj).
Oprávnené HLAVNÉ AKTIVITY:
V rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR je
pre túto výzvu oprávnený typ aktivity:
A. Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie
existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze
fosílnych palív.
Oprávnenými na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do
vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity a ktoré zároveň spĺňajú nasledovné podmienky:
 Podmienkou poskytnutia podpory je predloženie energetického auditu, ktorý musí byť
vypracovaný odborne spôsobilou osobou podľa § 13 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej
efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na účely tejto výzvy sa za energetický
audit považuje účelový energetický audit s predmetom energetického auditu minimálne v
rozsahu oprávnenej aktivity tejto výzvy alebo energetický audit podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 9
zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ak je oprávnená aktivita tejto výzvy v energetickom audite samostatne identifikovateľná.
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V súvislosti s poskytnutím podpory na inštaláciu kotlov na biomasu budú podporované
nízkoemisné zariadenia v súlade s požiadavkami smernice o obmedzení emisií určitých
znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení, alebo v súlade s
navrhovaným nariadením Komisie, ktorým sa vykonáva smernica 2009/125/ES, pokiaľ ide o
požiadavky na ekodizajn kotlov na tuhé palivo, pričom budú podporované zariadenia s vyššou
energetickou účinnosťou.
 Podporené budú iba projekty vyhodnotené ako vhodné a účelné vzhľadom na východiskovú
situáciu a identifikované potreby v danej oblasti, nákladovo efektívne, udržateľné a zároveň
ako projekty s adekvátnym spôsobom a kapacitným zabezpečením ich realizácie.
 Podporené budú projekty, v ktorých bude fosílne palivo, s výnimkou zemného plynu,
nahradené tuhou drevnou biomasou.
 Projekty, v ktorých sa len časť fosílneho paliva, s výnimkou paliva potrebného na zapaľovanie,
nahradí biomasou nie sú oprávnené na podporu.
 Projekt bude podporený len v prípade preukázania súladu s kritériami udržateľnosti využívania
biomasy.
Podporené budú projekty, ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 a programami na
zlepšenie kvality ovzdušia. Zároveň budú sledované aj emisie vybraných znečisťujúcich látok ako SO2 a
NOx, ktorých znižovanie prispieva k dodržiavaniu národných emisných stropov.


Oprávnené výdavky:
Skupina 013 – Softvér
nákup softvéru bezprostredne súvisiaceho s meraním a riadením rozvodu tepelnej energie do
výšky max. 10 % z celkových oprávnených výdavkov (ďalej len „COV“) na projekt, ak nie je
súčasťou zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, t. j. je kúpený samostatne a nie je súčasťou
dodávky hardvéru a jeho ocenenia.
Skupina 021 – Stavby
 stavebné práce súvisiace s:
- výstavbou zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a
modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným
príkonom 20 MW na báze fosílnych palív;
- výdavkami na inštaláciu zariadení na využívanie drevnej biomasy (ak nie sú
obstarávané samostatne),
 stavebný dozor do výšky stanovených percentuálnych limitov ;
 odborný autorský dohľad do výšky stanovených percentuálnych limitov .

Skupina 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane dodávky a
montáže zariadení a prvého zaškolenia obsluhy (ak relevantné), ktoré súvisia s výstavbou
zariadení využívajúcich
biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s
maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív, v prípade, že verejné
obstarávanie tovarov (technologického a strojného zariadenia) sa uskutoční samostatne, t.j.
mimo stavebných prác;
 modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (ktoré nie sú
súčasťou stavby), ktoré súvisia s výstavbou zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom
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rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným
príkonom 20 MW na báze fosílnych palív
Skupina 518 – Ostatné služby
revízie dotknutých zariadení, funkčné skúšky, uvedenie do skúšobnej a trvalej prevádzky (ak nie sú
tieto služby súčasťou výdavkov v skupine 021 alebo 022);
 riadenie projektu – externé (nepriame výdavky) vykonávané externým subjektom vybraným v
súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, s ktorým žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o
poskytnutí služby), a to do výšky stanoveného finančného limitu a zároveň stanoveného
celkového percentuálneho limitu pre nepriame výdavky (3 % pre investičné projekty6 )
 výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule alebo plagátu (nepriame
výdavky) do výšky stanovených finančných limitov ;
 výdavky na publikovanie článkov o projekte (nepriame výdavky) do výšky stanoveného
finančného limitu
Skupina 521 – Mzdové výdavky
 mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s riadením projektu –
interné9 (nepriame výdavky) do výšky stanoveného finančného limitu - neuplatňuje sa pre
žiadateľov v rámci schémy ŠP OZE.;
 odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru bezprostredne súvisiace s riadením
projektu – interné (nepriame výdavky) do výšky stanoveného finančného limitu – neuplatňuje
sa pre žiadateľov v rámci schémy ŠP OZE.
Skupina 930 – Rezerva na nepredvídané výdavky
rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami maximálne do výšky 2,5 %
celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce (napr. vynútené preložky inžinierskych sietí v
nevyhnutnom rozsahu, pokiaľ tieto siete preukázateľne znemožňujú realizáciu projektu a nebolo ich
možné predvídať).

Neoprávnené výdavky:
o

o

o
o
o
o

výdavky, ktoré vznikli mimo termínu realizácie projektu, t.j. pred začiatkom realizácie
projektu alebo po ukončení realizácie projektu. Výdavky môžu vzniknúť najskôr prvý
kalendárny deň po podaní ŽoNFP, kedy je možné začať realizáciu projektu;
mzdové výdavky za prácu vykonanú vo vlastnej réžii (t.j. internými kapacitami)
prijímateľa (napr. orezanie stromov a kríkov nachádzajúcich sa v bezprostrednom okolí
stavby, maľby vrátane ošetrenia prvkov na fasáde napr. mreží, okapové chodníky,
zemné práce) súvisiacu s realizáciou hlavnej aktivity projektu;
energetický audit ako východiskový dokument pre stanovenie oprávnených aktivít
projektu;
výdavky na biologickú rekultiváciu (napr. sejba trávy, prihnojovanie, výsadba kvetín,
okrasných stromov a kríkov a pod.);
výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s dosiahnutím vyššej úrovne ochrany životného
prostredia;
leasing;
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výdavky vynaložené na výstavbu novej budovy, nadstavbu a prístavbu budov;
výdavky vynaložené na rekonštrukciu vnútorných priestorov nesúvisiacich s
rekonštrukciou, alebo modernizáciou energetického zariadenia za účelom výstavby
zariadenia využívajúceho biomasu;
hotovostné platby zahŕňajúce výdavky na nákup dlhodobého hmotného a
nehmotného majetku;
výdavky na nákup a nájom dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;
výdavky na nákup a nájom nehnuteľností (pozemkov a stavieb);
výdavky súvisiace s poskytovaním energetickej služby s garantovanou úsporou
energie;
výdavky, ktoré priamo nesúvisia s rekonštrukciou, alebo modernizáciou energetického
zariadenia za účelom výstavby zariadenia využívajúceho biomasu;
výdavky súvisiace s údržbou a výmenou malých častí a komponentov existujúceho
zariadenia, ktoré sú normálne vykonávané počas životnosti zariadenia;
energetický audit overenia reálne dosiahnutých úspor energie;
prípravná a projektová dokumentácia stavieb;
výdavky spadajúce do skupiny výdavkov 518 - Ostatné služby a 521 - Mzdové výdavky
v prípade žiadateľov, na ktorých sa vzťahuje SŠP OZE, t.j. malé, stredné a veľké
podniky
prevádzkové (režijné) výdavky;
výdavky na marketing;
nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia, ktoré
nespĺňajú kritériá nákupu dlhodobého hmotného majetku z kapitálových výdavkov;
nájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia;
nákup alebo nájom telekomunikačnej techniky (napr. mobilné telefóny a pod.);
materiál všeobecný (napr. kancelársky, spotrebný materiál);
spotreba energie a ostatných neskladovateľných dodávok;
cestovné náhrady;
nehmotný majetok (napr. softvér), ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 EUR alebo je
nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý (podľa rozhodnutia účtovnej
jednotky, t.j. žiadateľa/prijímateľa) nebol zaradený do triedy 01 - Dlhodobý nehmotný
majetok;
správne poplatky, miestne poplatky a pod.;
výdavky na technický dozor;
iné výdavky nesúvisiace s projektom.

Finančné limity pre oprávnenú aktivitu „Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom
rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom
20 MW na báze fosílnych palív“
Typ zariadenia
Energetické zariadenie na využívanie biomasy na
výrobu tepla (tuhá drevná biomasa)
Energetické zariadenie na využívanie biomasy na
kombinovanú výrobu elektriny a tepla (tuhá
drevná biomasa)

Investičná náročnosť na jednotku
inštalovaného výkonu [EUR/MW]
1 580 000
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