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KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Výška príspevku

Oprávnení žiadatelia

Termín uzávierky
28.2.2019
30.4.2019
posledný pracovný
deň každého
nasledujúceho
párneho mesiaca

MSP,
veľké podniky

min.: 200 tis. EUR
max.: 2 mil. EUR

Intenzita pomoci

MSP max. 50%
Veľký P max. 45%

46. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v
podnikoch
OPKZP-PO4-SC421-2018-46
Investičná priorita:
Špecifický cieľ investičnej priority :
Alokácia:
Dĺžka realizácie projektu:
Intenzita pomoci:
Žiadateľ
Zdroj financovania NFP

Mikropodnik, Malý
podnik, Stredný podnik
Veľký podnik

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
50 mil. EUR
18 mesiacov.
Výška
spolufinancovania zo
zdrojov prijímateľa v %

EFRR

Výška príspevku zo
zdrojov OP KŽP z
celkových oprávnených
výdavkov v % (NFP)
50

EFRR

45

55
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Aktivity
Podmienkou podania projektu je predloženie energetického auditu, ktorý bol u žiadateľa
vypracovaný odborne spôsobilou osobou, na základe ktorého sú navrhnuté opatrenia v oblasti
energetickej efektívnosti a využívania OZE. 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.
B. Implementácia opatrení z energetických auditov.
Prostredníctvom uvedenej aktivity bude podpora zameraná na realizáciu opatrení vyplývajúcich z
energetických auditov, konkrétne:
1. rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to
nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti.
V rámci uvedeného opatrenia bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke
výlučne stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich realizáciou jednotlivého
alebo optimálnej kombinácie nasledovných podopatrení vyplývajúcich z energetického auditu:
a) zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií stavebných objektov v oblasti
priemyslu a služieb na to nadväzujúcich;
b) rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody
v stavebnom objekte v oblasti priemyslu aslužieb na to nadväzujúcich;
Uvedené podopatrenie zahŕňa najmä:
i. zariadenia na výrobu tepla/chladu bez využitia OZE alebo zariadenia na kombinovanú výrobu
elektriny a tepla/chladu (KVET) z fosílnych palív, ktoré nespĺňajú podmienky vysoko účinnej KVET,
ii. zariadenia na výrobu tepla/chladu alebo zariadenia KVET s využitím OZE ,
iii. zariadenia KVET, ktoré spĺňajú podmienky vysoko účinnej KVET .
c) rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v stavebnom objekte v oblasti priemyslu a služieb
na to nadväzujúcich.
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné špecifické
podmienky::
• Priemyselná budova,
• Administratívna budova
a zároveň realizácia projektu sa týka stavebných objektov, ktoré sú ku dňu predloženia ŽoNFP
využívané prioritne na výkon vlastnej podnikateľskej činnosti v oprávnených odvetviach podpory –
Sekcia C Priemyselná výroba Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 a budú
využívané na tento účel aj v čase udržateľnosti projektu
2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia
energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov
Uvedené opatrenie zahŕňa nasledovné zariadenia:
a) zariadenia na výrobu elektriny/tepla/chladu bez využitia OZE alebo zariadenia na kombinovanú
výrobu elektriny a tepla/chladu (KVET) z fosílnych palív, ktoré nespĺňajú podmienky vysoko účinnej
KVET,
b) zariadenia na výrobu elektriny/tepla/chladu alebo zariadenia KVET s využitím OZE,
c) zariadenia KVET, ktoré spĺňajú podmienky vysoko účinnej KVET,
d) iné zariadenia na výrobu energetických produktov podporovaných v zmysle podmienok výzvy a
súvisiacich dokumentov, ktoré nespĺňajú podmienky zariadení podľa písm. a) až c).
3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;
4. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych
manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby
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energie a emisií skleníkových plynov (zavádzanie energetických / environmentálnych manažérskych
systémov alebo EMAS 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 opatrenia 1 až 6). Oprávnené na poskytnutie príspevku budú iba projekty, ktoré
svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity.

Podmienky poskytnutia príspevku
Podmienka oprávnenosti žiadateľa (právna forma):
FO a PO, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v
službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v
príslušnom registri najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP
Podľa vyššie uvedeného je subjekt oprávnený, ak sú zároveň splnené nasledujúce podmienky:
Podmienka nebyť „dlžníkom štátu“
Podmienka, že voči subjektu nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je
v konkurze alebo v reštrukturalizácii
Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia
Podmienka, že nie je podnikom v ťažkostiach
Podmienka, že sa nenárokuje vrátenie pomoci na základe rozhodnutia EK
Podmienka ekonomicky aktívneho podniku
Podmienka neporušenia zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za
predchádzajúcich 5 rokov
Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu
Podmienka, že subjekt ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani
prokurista/i, ani osoba splnomocnená zastupovať subjekt v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne
odsúdení za ekonomickú trestnú činnosť
Podmienka, že subjekt, ktorým je PO nemá právoplatným rozsudkom uložený trest prijímať
dotácie alebo subvencie, trest zákaz prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo
trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní
Podmienka oprávnenosti z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie a preukázania
súladu s NATURA 2000
Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy-dlhodobý majetok (napr. budovy,
energetické zariadenia, rozvody energie), ktorý je nadobudnutý, zrekonštruovaný, zhodnotený
alebo inak spolufinancovaný z NFP poskytnutého v rámci tejto výzvy musí byť počas celej doby
realizácie hlavnej aktivity projektu a celého obdobia udržateľnosti projektu, vo výlučnom
vlastníctve žiadateľa alebo bezpodielovom spoluvlastníctve alebo v kombinácii týchto vzťahov
Na nehnuteľnostiach/hnuteľných veciach nadobudnutých/zhodnotených z NFP nesmie v čase
podania ŽoNFP viaznuť záložné právo. Ak na nehnuteľnostiach/hnuteľných veciach, ktoré majú
byť zhodnotené z NFP, viazne skôr vzniknuté záložné právo financujúcej banky, žiadateľ
predloží doklad preukazujúci, že po uzavretí zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr pred podaním
prvej žiadosti o platbu dôjde k zmene poradia záložných práv rozhodujúcich na ich uspokojenie
tak, aby poskytovateľ bol so svojim záložným právom v poradí rozhodujúcom na svoje
uspokojenie pred pôvodným záložným právom financujúcej banky v súlade so zmluvu o
spolupráci.
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Podmienka povolenia realizácie projektu: v prípade relevantnosti je žiadateľ povinný
disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím
orgánom (napr. právoplatné stavebné povolenie), vrátane príslušnej projektovej dokumentácie.

Podmienka oprávnenosti miesta realizácie:
Za oprávnené miesto realizácie projektu, sa považuje územie Trnavského, Trenčianskeho,
Nitrianskeho, Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja, pričom rozhoduje
miesto realizácie projektu.

Podmienka oprávnenosti výdavkov:
Oprávnené triedy a skupiny výdavkov:
01 - Dlhodobý nehmotný majetok (013 – Softvér,)
02 - Dlhodobý hmotný majetok (021 – Stavby, 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných
vecí,)
51 – služby (518 – ostatné služby) – pre opatrenie 4
Percentuálne limity:
Zavádzanie systémov energetického/ environmentálneho manažérstva alebo EMAS – 20% z celkových
oprávnených výdavkov
Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov - 30%
z celkových oprávnených výdavkov
Nákup softvéru- 10% z celkových oprávnených výdavkov
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