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Operačný program Kvalita životného prostredia

Výška príspevku

min:
max:

100 000 EUR
2 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

MSP, veľký podnik

Termíny

31.8.2018

Intenzita

max 60%

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku OPKZP-PO4-SC411-2018-41
Kód výzvy:
Operačný program:
Prioritná os:
Investičná priorita :
Špecifický cieľ :

OPKZP-PO4-SC411-2018-41
Kvalita životného prostredia
4.Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo
vo všetkých sektoroch
4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z
obnoviteľných zdrojov
4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie
na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Dátum vyhlásenia výzvy:
Dátum ukončenia výzvy:

31.05.2018
I. Hodnotiace kolo : 31.8.2018
II. Hodnotiace kolo : 30.11.2018
III. Hodnotiace kolo : v intervale 3 mesiacov od
termínu uzavretia predchádzajúceho kola

Alokácia:

19,6 mil. EUR

Dĺžka realizácie projektu:

Maximálne 24 mesiacov

Výška príspevku:

Minimálna výška :100 000,00 EUR
Maximálna výška :2 000 000,00 EUR
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Intenzita pomoci:

Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie
Žiadateľ

Malý, stredný,
podnik

Zdroj financovania NFP

veľký

EFRR

Výška príspevku zo
zdrojov
OP
KŽP
z celkových
oprávnených výdavkov
v % (NFP)
60

Výška
spolufinancovania zo
zdrojov prijímateľa v %

40

Intenzita pomoci pre subjekty mimo schémy štátnej pomoci
Žiadateľ

Zdroj financovania NFP

Výška
spolufinancovania zo
zdrojov prijímateľa v %

EFRR + štátny rozpočet

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

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

95

5

EFRR + štátny rozpočet

95

5

EFRR + štátny rozpočet

90

10

0
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Aktivity
V rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a v
súvislosti s oprávneným typom aktivity B Výstavba zariadení na výrobu biometánu; využitie vodnej
energie; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného
čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s
tepelným čerpadlom a výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní
odpadových vôd, sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné podaktivity:
•
•
•

B3 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s
použitím tepelného čerpadla;
B4 Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a
prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
B5 Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní
odpadových vôd.

Podporené budú projekty, ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM1020 a programami
na zlepšenie kvality ovzdušia.

Oprávnené územia:
•
•

•

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).

Výdavky
Oprávnené výdavky:
V nadväznosti na schému ŠP OZE sa za oprávnené výdavky považujú investičné výdavky potrebné na
podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Určujú sa ako rozdiel medzi výdavkami na
investovanie do výroby energie z obnoviteľných zdrojov a výdavkami na menej ekologickú investíciu k
realizácii ktorej by dôveryhodným spôsobom došlo i bez pomoci23. Uvedenú situáciu popisuje
Kontrafaktuálny scenár:
Ak prijímateľ pomoci nepreukáže výdavky za podobnú, menej ekologickú investíciu, k realizácii ktorej
by dôveryhodným spôsobom došlo i bez pomoci, určia sa výdavky za podobnú menej ekologickú
investíciu nasledovne:
VMEI = P x vMEI-ref
Kde:
vMEI- výdavky na podobnú menej ekologickú investíciu
P – elektrický alebo tepelný výkon zariadenia na využívanie OZE
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vMEI-ref – referenčné výdavky menej ekologickej investície na jednotku inštalovaného výkonu
zariadenia na výrobu elektriny alebo tepla s využitím zemného plynu
Kontrafaktuálny scenár sa neuplatňuje pre subjekty mimo schémy ŠP OZE.
Skupina 013 – Softvér
nákup softvéru, nevyhnutného na riadne využívanie hmotného majetku nadobudnutého v
súvislosti s realizáciou projektu, do výšky max. 10 % celkových oprávnených výdavkov (ďalej len
„COV“) na projekt, ak nie je súčasťou zmluvy na uskutočnenie stavebných prác a ak je zakúpený
samostatne, tzn. že nie je súčasťou dodávky hardvéru a jeho ocenenia
Skupina 021 – Stavby

stavebné práce súvisiace s:
- výstavbou a inštaláciou zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej
energie s použitím tepelného čerpadla, využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu
tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom a výrobu a energetické využívanie
skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd;
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 releventné), ktoré súvisia s výstavbou zariadení na využitie
aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla, využitie
geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným
čerpadlom a výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd, v
prípade, že verejné obstarávanie tovarov (technologického a strojného zariadenia) sa uskutoční
samostatne, t.j. mimo stavebných prác;
Skupina 518 – Ostatné služby
revízie dotknutých zariadení, funkčné skúšky, uvedenie do skúšobnej a trvalej prevádzky výlučne v
prípade, že uvedené služby netvoria súčasť výdavkov uvedených v skupine výdavkov 021 alebo 022;
výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule alebo plagátu (nepriame
výdavky) do výšky stanovených finančných limitov2;
výdavky na publikovanie článkov o projekte9 (nepriame výdavky) do výšky stanoveného
finančného limitu;
riadenie projektu - externé (nepriame výdavky) vykonávané externým subjektom vybraným v
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, s ktorým žiadateľ/prijímateľ uzatvoril zmluvu o poskytnutí
služby, a to do výšky stanoveného finančného limitu2 a zároveň stanoveného celkového
percentuálneho limitu pre nepriame výdavky (3 % pre investičné projekty).
Predmetná skupina výdavkov je oprávnená výlučne v prípade žiadateľa, na ktorého sa
nevzťahuje SŠP OZE. T.j. je neoprávnená pre malé, stredné a veľké podniky.

nebotra consulting s.r.o. | IČO: 46123920 | IČ DPH: SK2023250944 | IBAN: SK6511000000002928874855
spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 108515/B
4/8

nebotra consulting s.r.o.
HQ: Jakubovo nám. 13, 811 09 Bratislava
OFC: Jána Bottu 2, 974 01 Banská Bystrica
+421 905 421905 | www.nebotra.com

Skupina 521 – Mzdové výdavky
mzdové výdavky zamestnancov prijímateľa bezprostredne súvisiace s riadením projektu – interné
(nepriame výdavky) do výšky stanoveného finančného limitu;
odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru bezprostredne súvisiace s riadením
projektu – interné (nepriame výdavky) do výšky stanoveného finančného limitu2.
Predmetná skupina výdavkov je oprávnená výlučne v prípade žiadateľa, na ktorého sa
nevzťahuje SŠP OZE. T.j. je neoprávnená pre malé, stredné a veľké podniky.
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:
výdavky, ktoré sú definované ako neoprávnené v SŠP OZE, uplatňovanej v rámci tejto výzvy pre
žiadateľov, akými sú malé, stredné a veľké podniky;
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;
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 na výrobu energie z OZE;
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 výstavbou zariadenia na využívanie OZE;
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;
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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

Typ zariadenia
[EUR/MW]
Zariadenie na využitie aerotermálnej energie –
tepelné čerpadlo vzduch/voda
Zariadenie na využitie aerotermálnej energie –
tepelné čerpadlo vzduch/vzduch
Zariadenie na využitie hydrotermálnej energie –
tepelné čerpadlo voda/voda
Zariadenie na využitie geotermálnej energie –
tepelné čerpadlo zem/voda so zemným
kolektorom
Zariadenie na využitie geotermálnej energie –
tepelné čerpadlo zem/voda so zemnými
sondami
Zariadenie na využitie geotermálnej energie
priamym využitím na výrobu tepla (bez
reinjektážneho vrtu) bez tepelného čerpadla
Zariadenie na využitie geotermálnej energie
priamym využitím na výrobu tepla (bez
reinjektážneho vrtu) s tepelným čerpadlom
Zariadenie na výrobu a energetické využívanie
skládkového plynu a plynu z čistiarní
odpadových vôd

Investičná náročnosť na jednotku
inštalovaného výkonu
1 670 000
1 865 000
3 330 000
2 400 000

3 065 000

1 870 000

2 225 000

1 750 000
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Oprávnený žiadateľ
Žiadateľ je povinný spĺňať nasledovné podmienky oprávnenosti:
1.) Právna forma
Žiadateľ:
1. Oprávnení žiadatelia, ktorí budú podporení v rámci schémy ŠP OZE, sú 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
01.01.2017. 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.
2. Oprávnení žiadatelia, ktorých je možné podporiť mimo schémy štátnej pomoci, sú:
1. subjekty ústrednej správy - štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie;
2. ostatné subjekty ústrednej správy – štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond, 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; avšak výlučne za predpokladu, že nevykonávajú hospodársku činnosť súvisiacu
s predmetom projektu. V opačnom prípade budú vyššie uvedené typy oprávnených žiadateľov
podporené v rámci schémy ŠP OZE.
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/partnera:
a. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne príslušným daňovým úradom
b. Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení

c. Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení
d. Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v
konkurze alebo v reštrukturalizácii
e. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi
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f. Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach
g. Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu

h. Podmienka, že voči žiadateľovi sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK, ktorým
bola pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom
i. Podmienka, že žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu
v súlade s ustanovením § 7 ods.6 a § 8 ods. 6/§ 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja

j. Podmienka, že 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 trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov
Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania
a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a
verejnej dražbe
k. Podmienka, že žiadateľ, ktorým je právnická osoba, nemá právoplatným rozsudkom uložený trest
zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z
fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu
l. Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu
m. Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny
n. Podmienka, že žiadateľ nezačal práce na projekte pred predložením ŽoNFP
o. Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie 5 rokov
predchádzajúcich podaniu ŽoNFP
p. Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu - Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia
žiadosti o NFP začať verejné obstarávania na všetky hlavné aktivity projektu
r. Podmienka mať vysporiadané majetkovo- právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu
s. Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov
navrhovanej činnosti na životné prostredie
t. Oprávnenosť z hľadiska preukázania súladu s požiadavkami v oblasti dopadu plánov a projektov na
územia sústavy NATURA 2000
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