OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Názov výzvy:

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Prioritná os

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita:

4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti,
vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení,
ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Špecifický cieľ:

4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou
pre všetky typy území

Schéma pomoci de
minimis / Schéma
štátnej pomoci:

Neuplatňuje sa

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

02.08.2019

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

31.10.2019

31.01.2020

uzavretie hodnotiaceho
kola 3. – n.
posledný pracovný deň každého tretieho
nasledujúceho 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 výška žiadaného príspevku na projekt je 5 000 EUR.
Maximálna výška žiadaného príspevku na projekt je 200 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 5 000 000 EUR.

Financovanie projektu
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu bude v rámci tejto výzvy realizované v súlade s pravidlami
stanovenými v platnej Stratégii financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie
2014 - 2020 a schéme ŠP, a to nasledovne:

Žiadateľ

Miera príspevku (intenzita pomoci) z OP
KŽP v % v rozdelení podľa zdrojov
Kohézny fond

Štátny rozpočet

Miera spolufinancovania
zo zdrojov prijímateľa v
%

85

10

5

Subjekty ústrednej správy
(pre účely tejto výzvy sa medzi subjekty
ústrednej správy s uvedenou intenzitou
pomoci zaraďujú verejnoprávne inštitúcie
a neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby )

Subjekty územnej samosprávy
(pre účely tejto výzvy sa medzi subjekty
územnej
samosprávy
s
uvedenou
intenzitou pomoci zaraďujú obce a vyššie
územné celky a nimi zriadené rozpočtové
organizácie a príspevkové organizácie a
neziskové
organizácie
poskytujúce
všeobecne prospešné služby )

85

10

5

Oprávnenosť žiadateľa
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:
•
•

subjekty ústrednej správy – verejnoprávne inštitúcie , neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné
služby;
subjekty územnej samosprávy – obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové
organizácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

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
V rámci Špecifického cieľa 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou
pre všetky typy území, je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity:
C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
Predmetom podpory v rámci tejto aktivity bude vypracovanie účelových energetických auditov s cieľom návrhu opatrení
energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu. Z tohto dôvodu bude podpora zameraná na nasledujúce
podaktivity:
C1. Vypracovanie účelových energetických auditov
Vypracovanie účelových energetických auditov spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú splnené všetky nasledujúce
podmienky:
•
energetický audit je vypracovaný odborne spôsobilou osobou za účelom identifikácie a návrhu opatrení
energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby (ďalej len „GES“);
•
výsledkom je písomná správa z energetického auditu, ktorú žiadateľ zverejňuje na svojom webovom
sídle po dobu udržateľnosti projektu
C2. Príprava projektu GES Príprava projektu GES spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú splnené všetky
nasledujúce podmienky:
•
•

prípravu podkladov na využitie GES zabezpečí odborný nezávislý poradca v súčinnosti s prijímateľom GES a
ďalšími relevantnými subjektmi, na základe výsledkov podaktivity C1,
výsledkom prípravy projektu je uzavretie Zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, ktorú prijímateľ
zverejňuje na svojom webovom sídle po dobu udržateľnosti projektu alebo oznámenie o výsledku verejného
obstarávania.

Všeobecné podmienky oprávnenosti aktivít projektu
•
•

Oprávnený je projekt, v ktorom sa realizuje podaktivita C1 alebo podaktivita C1 a C2. Realizácia projektu
zameraná výlučne iba na podaktivitu C2 nie je oprávnená.
V rámci jednej ŽoNFP je prípustné vypracovanie iba jediného energetického auditu a uzavretie jednej alebo
viacerých Zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, v prípade, že súčasťou projektu je aj
podaktivita C2, ktorá sa neukončila zrušením VO.

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, verzia 2.2 (ďalej len „Príručka k OV pre DOP“) ako aj podmienkami upravenými v
dokumente Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 4 výzvy.
Žiadateľ je povinný uplatniť zjednodušené vykazovanie výdavkov vo forme paušálnej sadzby na výdavky na
zamestnancov podľa čl. 68a ods. 1 všeobecného nariadenia ak,
•
•

výdavky nebudú realizované výlučne prostredníctvom VO (teda budú zahŕňať aj osobné výdavky) a zároveň
výška žiadaného NFP nepresiahne 100 000 EUR.

S výnimkou predchádzajúceho odseku nie je žiadateľ pre účely tejto výzvy oprávnený uplatniť zjednodušené
vykazovanie výdavkov.

Oprávnenosť miesta realizácie
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. Miestom realizácie
projektu sa pre účely tejto výzvy považuje umiestnenie budovy/energetického zariadenia, ktoré je predmetom
podaktivity C1 alebo podaktivity C1 a C2. 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 vrátane všetkých príloh elektronicky prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+.
Zároveň žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP (bez príloh, ktoré zaslal cez ITMS2014+):
1.

2.

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
v listinnej podobe v origináli, podpísaný a opečiatkovaný žiadateľom.

Adresa na doručovanie dokumentov v listinnej podobe:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor posudzovania projektov
Karloveská 2
841 04 Bratislava
Dokumenty predkladané v listinnej podobe je možné predložiť na vyššie uvedenú adresu jedným z nasledovných
spôsobov:
−
−
−

osobne v pracovné dni v čase 8:30 – 12:00 a 12:30 – 15:00,
doporučenou poštou,
kuriérskou službou.

Žiadateľ je v zmysle § 19 zákona o príspevku z EŠIF povinný predložiť ŽoNFP riadne, včas a vo forme určenej RO.
V prípade, ak žiadateľ nepredloží ŽoNFP riadne, včas a v určenej forme v zmysle inštrukcií uvedených v Príručke
pre žiadateľa, poskytovateľ zastaví konanie o ŽoNFP.
Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu:
Stavba pre ktorú sa realizuje podaktivita C1 alebo podaktivity C1 a C2 musí byť vo výlučnom vlastníctve, v podielovom
spoluvlastníctve alebo v správe žiadateľa a to počas celej doby realizácie hlavnej aktivity projektu a celého obdobia
udržateľnosti projektu.
V prípade podielového spoluvlastníctva musia byť kumulatívne splnené nasledujúce podmienky:

a)

všetci spoluvlastníci predmetnej stavby, musia spĺňať podmienku oprávnenej právnej formy žiadateľa v súlade
s touto výzvou,
b) žiadateľ musí byť vlastníkom alebo správcom väčšinového podielu predmetnej stavby,
c) žiadateľ musí disponovať súhlasmi všetkých ostatných podielových spoluvlastníkov predmetnej stavby.
Iné práva k predmetnej stavbe ako vyššie uvedené, nie je možné považovať za splnenie podmienky mať vysporiadané
majetkovo-právne vzťahy.
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 Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a
Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 v platnom znení.
Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok.
Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu
Žiadateľ je najneskôr ku dňu predloženia žiadosti o NFP povinný mať vyhlásené verejné obstarávanie na zákazku
podaktivity C1, ktorá bude realizovaná dodávateľsky (poskytnutie služieb) a ktorá bude predmetom oprávnených
výdavkov projektu.
Na rozdiel od vyššie uvedeného žiadateľ nie je povinný mať ku dňu predloženia žiadosti o NFP vyhlásené verejné
obstarávanie na:
a)

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 (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“);
b) zákazky, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom obstarávaní.
Pri realizácii VO má žiadateľ možnosť aplikovať princípy tzv. zeleného VO.

