OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Názov výzvy:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná
na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v
podnikoch

Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Prioritná os

4.Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita:

4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v
podnikoch

Špecifický cieľ:

4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Schéma pomoci de
minimis:

Schéma podpory na vypracovanie energetických auditov a realizáciu opatrení vyplývajúcich
z energetických auditov v podnikoch

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

29.09.2017

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

14.12.2017

14.02.2018

uzavretie hodnotiaceho
kola 3. – n.
V intervale 2 mesiacov od termínu
uzavretia predchádzajúceho
hodnotiaceho kola

Možnosť priebežného predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) nie je obmedzená stanovenými konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich
kôl.

Trvanie projektu

Do 24 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP

Výška NFP na 1 projekt

Min. 20 000 EUR
Max. 200 000 EUR
Celková výška pomoci de minimis jedinému podniku nesmie presiahnuť
200 000 EUR v priebehu obdobia fiškálnych rokov.

Celková výška pomoci prijímateľovi vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu nesmie
presiahnuť 100 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov, pričom táto pomoc sa nesmie použiť na nákup
vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Ak podnik vykonáva cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu a
zároveň iné činnosti, na ktoré sa uplatňuje strop vo výške 200 000 EUR, strop vo výške 200 000 EUR sa na tento podnik
uplatní za predpokladu, že prijímateľ zabezpečí pomocou primeraných prostriedkov, ako je oddelenie činností alebo
rozlíšenie nákladov, aby podpora pre činnosti cestnej nákladnej dopravy nepresiahla 100 000 EUR a aby sa žiadna
pomoc de minimis nepoužila na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 40 000 000 EUR

Financovanie projektu

Žiadateľ

Zdroj
financovania NFP

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

Výška
spolufinancovania zo
zdrojov prijímateľa v
%

Mikropodnik, Malý podnik a stredný
podnik

EFRR

85

15

Oprávnenosť žiadateľa
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú nasledovné subjekty:
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 živnostenského oprávnenia,
ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach5 a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia6 , pričom takýto predmet
podnikania majú uvedený v príslušnom registri najneskôr k 1. januáru 2015 .
V prípade osôb, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia musí oprávnený žiadateľ zároveň spĺňať
podmienku, že od 01.01.2015 nedošlo k pozastaveniu prevádzkovania živnosti.
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikropodniky, malé a stredné podniky.

Oprávnenosť aktivít realizácie
V rámci špecifického cieľa sú pre túto výzvu oprávnené nasledovní aktivity:
A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP
B. Implementácia opatrení z energetických auditov
Oprávnený projekt je iba projekt, v ktorom žiadateľ 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 predložením ŽoNFP a splní všetky požiadavky 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 služieb na to nadväzujúcich za účelom
zníženia ich energetickej náročnosti
2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti22 a
zníženia emisií skleníkových plynov;
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 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).

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.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP KŽP, to znamená, že sú v súlade s
podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo
orientované projekty OP KŽP v zmení verzie 1.8 (ďalej len „Príručka k oprávnenosti výdavkov“) a sú v súlade s
podmienkami upravenými v dokumente Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, ktorý tvorí Prílohu č. 4 výzvy.
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 znížením energetickej náročnosti podnikov s výnimkou bezbariérových prístupov pri realizácii opatrení č.
1 aktivity B. Neoprávnené sú výdavky na nákup energeticky úspornejších výrobných strojov, prístrojov a technológií,
a to aj v prípade, že budú navrhované v energetickom audite spolu s ostatnými opatreniami.

Oprávnenosť miesta realizácie
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).
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.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP a všetky prílohy elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014 +.
Zároveň žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP (bez príloh, ktoré zaslal cez ITMS2014+):
1.

prostredníctvom e-schránky vygenerovaný prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vo formáte PDF
a podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s
mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou

alebo
2.

v listinnej podobe v origináli, podpísaný a opečiatkovaný žiadateľom.

Prílohy, ktoré z technických príčin nie je možné predložiť elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+
predkladá žiadateľ listinnej podobe.
Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
V rámci hodnotiacich kritérií boli zohľadnené nasledujúce usmerňujúce zásady výberu projektov definované v OP KŽP:
• projekty budú vyberané s ohľadom na ich nákladovú efektívnosť (Value for Money principle) tak, aby bol
zabezpečený výber projektov, ktorých prínos k cieľom operačného programu je vo vzťahu k vynaloženým finančným
prostriedkom najväčší;
• zvýhodnené budú projekty, ktoré sú súčasťou stratégie udržateľného rozvoja miest, alebo regionálnej integrovanej
územnej stratégie alebo nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti;

• zvýhodnené budú projekty, ktorých realizácia umožní vyššie využitie tepla z priemyselných alebo výrobných
procesov;
• projekty vhodné na realizáciu formou energetických služieb budú podporené prostredníctvom finančných nástrojov
Verejné obstarávanie
V rámci realizácie aktivity A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP je žiadateľ oprávnený začať verejné
obstarávanie na hlavnú aktivitu projektu najskôr dňa 01. 06. 2017. Žiadateľ je povinný pred predložením ŽoNFP
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 žiadateľ povinný predložiť v rámci Prílohy č.
13 ŽoNFP Podporná dokumentácia k oprávnenosti výdavkov. Táto dokumentácia bude následne predmetom
kontroly VO a kladný výsledok tejto kontroly bude podmienkou schválenia ŽoNFP.
V rámci realizácie aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov je žiadateľ povinný ku dňu
predloženia žiadosti o NFP začať verejné obstarávania na všetky hlavné aktivity projektu, ktoré budú realizované
dodávateľsky (dodanie tovaru, poskytnutie služieb) a ktoré sú predmetom oprávnených výdavkov projektu.
Na rozdiel od vyššie uvedeného v prípade realizácie aktivity B nie je žiadateľ povinný začať ku dňu predloženia
žiadosti o NFP verejné obstarávanie na:
-

podlimitné zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu, ktoré bude
žiadateľ realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska;
zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákazky, ktoré podliehajú výnimke podľa § 1 ods. 2 až 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade, ak žiadateľ nie je povinný začať verejné obstarávanie ku dňu predloženia ŽoNFP, uvedie túto
informáciu vo Formulári ŽoNFP.

UPOZORNENIE: Číslo oznámenia o vyhlásení VO musí zodpovedať číslu oznámenia o vyhlásení VO, ktoré je
predmetom kontroly VO.
Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny
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).
Splnenie uvedených podmienok sa overí prostredníctvom ukazovateľov:
1)

2)

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.
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.

