OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Názov výzvy:

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v
podnikoch

Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC421-2018-46

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
štátnej pomoci:

Schéma štátnej pomoci na opatrenia energetickej efektívnosti v podnikoch (ďalej len „SŠP
OEE“)
Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len
„SŠP OZE“)
Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla
(ďalej len „SŠP VUKVET“)

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

20.12.2018

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

28.02.2019

30.04.2019

uzavretie hodnotiaceho
kola 3. – n.
posledný pracovný deň každého
nasledujúceho párneho mesiaca

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

Výška NFP na 1 projekt

Minimálna výška NFP na projekt je 200 000 EUR.
Maximálna výška žiadaného príspevku je 2 000 000 EUR

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 50 000 000 EUR. SO je v súlade s §
17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF4 oprávnený kedykoľvek zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov
vyčlenených na výzvu formou usmernenia k výzve.

Financovanie projektu
Žiadateľ

Zdroj financovania NFP

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

Mikropodnik, malý podnik,
stredný podnik

EFRR

50

50

Veľký podnik

EFRR

45

55

Výška spolufinancovania
zo zdrojov prijímateľa v %

Oprávnenosť žiadateľa
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi 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 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.
V prípade podnikov, ktoré vznikli splynutím, zlúčením alebo rozdelením, sa pre účely posúdenia doby podnikania a
doby zápisu činnosti podľa predchádzajúceho odseku započítava aj doba podnikania najdlhšie podnikajúcej
zanikajúcej spoločnosti, ktorej imanie alebo jeho časť prešla na nástupnícku spoločnosť a doba zápisu činnosti podľa
predchádzajúceho odseku tej zanikajúcej spoločnosti, ktorá takúto činnosť mala zapísanú.
V prípade osôb, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia musí oprávnený žiadateľ zároveň spĺňať
podmienku, že počas 36 kalendárnych mesiacov, ktoré bezprostredne predchádzajú dňu predloženia ŽoNFP nedošlo k
pozastaveniu prevádzkovania živnosti.
V prípade, že osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa je odlišná od štatutárneho orgánu, musí byť riadne
splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

Oprávnenosť aktivít realizácie
Podmienkou podania projektu je predloženie energetického auditu, ktorý bol vypracovaný odborne spôsobilou
osobou, na základe ktorého sú navrhnuté opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti a využívania OZE.
V rámci Špecifického cieľa 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch je pre
túto výzvu oprávnený typ aktivity:
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,
2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti
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 (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).

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP KŽP, čo znamená, že sú v súlade s
podmienkami oprávnenosti podrobne definovanými v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo
orientované projekty OP KŽP v znení verzie 2.1 (ďalej len „Príručka k OV pre DOP“) a sú v súlade s podmienkami
upravenými v dokumente Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 4 výzvy, pri dodržaní
podmienok oprávnenosti výdavkov uvedených v príslušných schémach štátnej pomoci uplatňovaných podľa charakteru
projektu v rámci tejto výzvy.

Oprávnenosť miesta realizácie
Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II
Bratislavský kraj:
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, avšak vždy na oprávnenom území.

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh 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 v listinnej podobe.
Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov
V rámci hodnotiacich kritérií budú zohľadnené nasledujúce usmerňujúce zásady výberu projektov:
•

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 (Príspevok projektu k úspore primárnych energetických zdrojov vo vzťahu k celkovým oprávneným
výdavkom projektu v EUR/množstvo MWh/rok.);
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;

•

podpora bude podmienená predložením energetického auditu, na základe ktorého v procese hodnotenia dôjde
k overeniu:

•

-

výpočtov plánovaného objemu úspory primárnych energetických zdrojov,

-

výpočtov úspory skleníkových plynov vyjadrených v ekvivalente CO2,

-

technickej uskutočniteľnosti navrhovaných energetických opatrení.

projekty vhodné na realizáciu formou energetických služieb nebudú v rámci výzvy podporené.

Podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov:
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. Takýto majetok nemôže byť v podielovom
vlastníctve žiadateľa a ani v nájme žiadateľa.
Žiadateľ musí mať zároveň vysporiadané majetkovo-právne vzťahy vo vzťahu k pozemkom a stavbám, ktoré sú
nevyhnutné na realizáciu aktivít projektu, ale nespĺňajú podmienky podľa predchádzajúceho odseku (napr. pre účely
zabezpečenia prístupu k predmetu projektu, umiestnenia zariadenia a pod.). Takéto pozemky/stavby môžu byť vo
výlučnom vlastníctve, bezpodielovom alebo podielovom spoluvlastníctve, v nájme žiadateľa alebo v kombinácii týchto

vzťahov. Ak realizácia projektu zasahuje do cudzej veci, žiadateľ je povinný preukázať k tejto veci iné právo, ktoré
oprávňuje žiadateľa k realizácii projektu.
Podmienka mať povolenie na realizáciu aktivít 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.
Oprávnenosť z hľadiska preukázania plnenia súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej
činnosti na životné prostredie
Projekt, ktorý je predmetom žiadosti o poskytnutie NFP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s
požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie ustanovenými zákonom
o posudzovaní vplyvov.

