OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Názov výzvy:

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC451-2019-50

Prioritná os

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita:

4.5 Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na
základe dopytu po využiteľnom teple

Špecifický cieľ:

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na
dopyte po využiteľnom teple

Schéma pomoci de
minimis / Schéma
štátnej pomoci:

Schéma štátnej pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

29.03.2019

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

28.06.2019

30.08.2019

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 sa nestanovuje.
Maximálna výška žiadaného príspevku na podnik a projekt nesmie
presiahnuť 6 mil. EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 30 000 000 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 %

Všetci oprávnení žiadatelia v rámci
výzvy

EFRR

miera finančnej medzery,
maximálne však 85

Minimálne 15

Oprávnenosť žiadateľa
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

•

fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike na základe a v súlade s povolením podľa
§ 5 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (oprávnením na podnikanie
na výrobu a rozvod tepla alebo na rozvod tepla podľa § 2 písm. g) zákona o tepelnej energetike) vydaným na
dobu neurčitú najmenej pred 36 kalendárnymi mesiacmi ku dňu predloženia ŽoNFP a majú predmet podnikania
v tepelnej energetike (rozvod tepla alebo výrobu tepla a rozvod tepla) uvedený v príslušnom registri .

Oprávnenosť aktivít realizácie
V rámci Špecifického cieľa 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na
dopyte po využiteľnom teple je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity:
A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla
Oprávnenými na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného
rámca oprávnenej aktivity a ktoré zároveň spĺňajú nasledujúce podmienky:

•
•
•

projekt musí byť realizovaný v rámci existujúcich systémov centralizovaného zásobovania teplom23 (ďalej len
„CZT“) a súčasne
existujúce systémy CZT musia spĺňať definíciu energeticky účinného systému CZT24, alebo na základe pomoci
z poskytnutého NFP budú po realizácii projektov túto definíciu spĺňať a súčasne
pri ktorých bude energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej
energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple.

Oprávnenosť výdavkov realizácie
Výdavky projektu musia byť preukázateľne oprávnené na financovanie z OP KŽP, čo znamená, že sú v súlade s
podmienkami oprávnenosti výdavkov podrobne definovanými v dokumente Príručka k oprávnenosti výdavkov pre
dopytovo orientované projekty OP KŽP (ďalej len „Príručka k OV pre DOP“), ako aj podmienkami upravenými v
prílohe č. 4 výzvy - Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, pri dodržaní podmienok oprávnenosti výdavkov
uvedených v prílohe č. 6 výzvy - Schéma štátnej pomoci na podporu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
rozvodov tepla, uplatňovanej 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.
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).

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 listinnej podobe.
Podmienka splnenia kritérií pre výber projektov

V rámci hodnotiacich kritérií budú zohľadnené nasledujúce osobitné usmerňujúce zásady výberu projektov:

•
•

zvýhodnené budú projekty, ktoré dosiahnu najnižšie hodnoty pomerového ukazovateľa Efúspora,
vypočítaného ako podiel investičných výdavkov na zrealizovanie celého projektu k hodnote predpokladaného
objemu úspory primárnych energetických zdrojov (v EUR/MWh);
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;

Výberové kritériá aplikuje SO iba v prípade, keď z disponibilnej alokácie určenej na výzvu nie je možné podporiť
všetky žiadosti o NFP, ktoré splnili kritériá odborného hodnotenia v príslušnom hodnotiacom kole. Na základe
výberových kritérií SO vyberá žiadosti o NFP, ktoré sú najvhodnejšie z pohľadu napĺňania stratégie OP.
Pri nastavení výberových kritérií boli zohľadnené nasledovné usmerňujúce zásady výberu projektov, ktoré sú
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.

V prípade dostatočnej alokácie v rámci príslušného hodnotiaceho kola sa pri schvaľovaní žiadosti o NFP výberové
kritériá neuplatňujú.
Podmienka vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov:
Nehnuteľnosti (pozemky a stavby), na ktorých dochádza k realizácii projektu musia byť vo výlučnom vlastníctve
žiadateľa, podielovom alebo bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k predmetným
nehnuteľnostiam iné právo, na základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti, na ktorých má byť projekt
realizovaný. Možná je aj kombinácia týchto právnych vzťahov. Na nehnuteľnostiach/hnuteľných veciach, ktoré majú
byť nadobudnuté a/alebo zhodnotené z NFP alebo z jeho časti nesmie viaznuť záložné právo. Túto podmienku
poskytnutia príspevku musí žiadateľ spĺňať počas realizácie projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu,
t.j. 5 rokov po ukončení 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), resp. iným povolením/vyjadrením v súlade
s platnou právnou úpravou (napr. ohlásenie drobnej stavby) vrátane príslušnej projektovej dokumentácie.
Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny:
Podmienka sa vzťahuje len na subjekty súkromného sektora.
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 (nie je ekonomicky neaktívnou firmou).
Splnenie uvedených podmienok sa overí prostredníctvom ukazovateľov:

1. Pomer tržieb k celkovým aktívam (T/CA) vypočítaného ako podiel tržieb (súčet tržieb z predaja tovaru,
vlastných výrobkov a služieb) a hodnoty celkového majetku (suma všetkých aktív) podniku.

2.

Pomer celkových aktív k výške celkových oprávnených výdavkov žiadateľa (CA/COV) vypočítaného ako
podiel hodnoty celkového majetku podniku (suma všetkých aktív) a výšky celkových oprávnených
výdavkov žiadateľa..

Minimálne hodnoty koeficientov pre oba ukazovatele závisia od výšky celkových oprávnených výdavkov projektu a sú
stanovené nasledovne:
Hodnota celkových oprávnených

Limit

výdavkov projektu v EUR

T/CA

CA/COV

200 000,00

0,03

0,03

500 000,00

0,06

0,06

1 000 000,00

0,09

0,09

nad 1 000 000,00

0,1

0,1

Podmienka sa nevzťahuje na subjekty verejnej správy v zmysle § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podmienka oprávnenosti výdavkov pre projekty generujúce príjem:
Projekty oprávnené na spolufinancovanie v rámci tejto výzvy sú projektmi, ktoré vytvárajú príjem (prevádzkový
zisk) v priamej súvislosti s užívaním výsledkov projektu.
Vzhľadom na vyššie uvedené ako aj v súlade s čl. 46, ods. 6 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. 06. 2014 o
vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy je žiadateľ
povinný zohľadniť prevádzkový zisk vytvorený projektom na základe výpočtu miery finančnej medzery
prostredníctvom finančnej analýzy projektu.
V súlade s podmienkami financovania projektu predstavuje miera finančnej medzery mieru spolufinancovania projektu
zo zdrojov OP KŽP.
V prípade, ak je miera finančnej medzery:
a) nižšia než 85%, je miera spolufinancovania projektu zo zdrojov OP KŽP rovná miere finančnej medzery.
b)

rovná alebo vyššia ako 85%, je miera spolufinancovania projektu zo zdrojov OP KŽP rovná hodnote 85%.

Podrobnosti zohľadňovania prevádzkového zisku pri výpočte výšky príspevku v prípade projektov vytvárajúcich
prevádzkový zisk sú uvedené v Príručke pre žiadateľa, v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh Formulára ŽoNFP,
Príloha č. 14 ŽoNFP – Finančná analýza.
Podmienka relevantného spôsobu financovania:
V rámci tejto výzvy sa uplatňujú nasledovné spôsoby financovania:

•
•
•

refundácia,
predfinancovanie,
kombinácia oboch vyššie uvedených spôsobov financovania,

v súlade s pravidlami uvedenými v platnom Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu
a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020.
Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok
Časová oprávnenosť realizácie projektu:
Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 18 mesiacov, pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov
definovanej v Príručke k OV pre DOP a v príslušnej schéme štátnej pomoci uplatňovanej v rámci tejto výzvy.

Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu
Žiadateľ je povinný, okrem výnimiek uvedených nižšie, ku dňu predloženia žiadosti o poskytnutie NFP začať
verejné obstarávania na všetky aktivity projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky (uskutočnenie stavebných
prác, dodanie tovaru, poskytnutie služieb) a ktoré sú predmetom oprávnených výdavkov projektu.
Na rozdiel od vyššie uvedeného v prípade realizácie aktivity nie je žiadateľ povinný začať ku dňu predloženia žiadosti
o NFP verejné obstarávanie na:
−
−

zákazky s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), na
zadávanie ktorých sa vzťahuje postup podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní;
zákazky, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak žiadateľ nie je povinný začať verejné obstarávanie ku dňu predloženia ŽoNFP, uvedie túto
informáciu vo Formulári ŽoNFP.
Žiadateľ je povinný pri realizácii verejného obstarávania postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a Príručkou k procesu
verejného obstarávania OP KŽP pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzia 4.0 vrátane jej neskorších verzií. Pri
realizácii VO má žiadateľ možnosť aplikovať princípy tzv. zeleného VO.
V prípade zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní, ktoré sú vyhlásené osobou, ktorá nie je verejným
obstarávateľom ani obstarávateľom a ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb z NFP, žiadateľ postupuje v súlade s Metodickým
pokynom CKO č. 12 a Príručkou k procesu verejného obstarávania OP KŽP pre oblasť podpory: Prioritná os 4,
verzia 4.0 vrátane jej neskorších verzií.
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.

