OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Názov výzvy:

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Prioritná os

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita:

4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie
z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore
bývania

Špecifický cieľ:

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Schéma pomoci de
minimis / Schéma
štátnej pomoci:

Neuplatňuje sa

Typ výzvy:

Otvorená

Termín vyhlásenia:

21.12.2018

Spôsob hodnotenia:
uzavretie hodnotiaceho
kola 1

uzavretie hodnotiaceho
kola 2

29.03.2019

28.06.2019

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 žiadaného príspevku na projekt je 70 000 EUR.
Maximálna výška žiadaného príspevku na projekt je 3 000 000 EUR.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenená na výzvu
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 50 000 000 EUR.

Financovanie projektu

Žiadateľ

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

Výška spolufinancovania
zo zdrojov prijímateľa v %

EFRR

ŠR

Organizácie štátnej správy
(na účely tejto výzvy sa medzi subjekty
ústrednej správy s uvedenou intenzitou
pomoci zaraďujú štátne rozpočtové
organizácie a štátne príspevkové organizácie)

85

10

0

Ostatné subjekty verejnej správy
(na účely tejto výzvy sa medzi subjekty
ústrednej správy s uvedenou intenzitou
pomoci zaraďujú štátne účelové fondy,
Slovenský pozemkový fond a
verejnoprávne ustanovizne)

85

10

5

Oprávnenosť žiadateľa
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
• subjekty ústrednej správy – štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy a
Slovenský pozemkový fond;
• verejnoprávne ustanovizne – subjekt vedený v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s
identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle ods. 2, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade, že osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne
splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

Oprávnenosť aktivít realizácie
V rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, je pre túto výzvu
oprávnený typ aktivity:
A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na:
zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení
vyplývajúcich z energetického auditu:

•
•
•
•
•

zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za
účelom zníženia spotreby energie;
inštalácia systémov merania a riadenia;
zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom
(ďalej len „CZT“);
inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

•

realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré sa nachádzajú na území jednej obce a, ktoré spadajú do
kategórie uvedenej v § 3 ods. 5, písm. c) a d) zákona o energetickej hospodárnosti budov, t. j.:
-

administratívne budovy,
budovy škôl a školských zariadení s výnimkou budov základných škôl v súlade § 27 ods.
2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré sú v
zriaďovateľskej pôsobnosti obcí

a zároveň

•
•
•
•

realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré bude v zmysle plánovanej reformy verejnej správy na
národnej, resp. lokálnej úrovni preukázateľne dlhodobo využívať verejný sektor a realizáciou projektu
nedôjde k zmene charakteru využitia budovy,
opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na
energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;
obnovená budova musí spĺňať hornú hranicu, minimálne energetickej triedy B, pre všetky miesta spotreby
energie nachádzajúce sa v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie) bez
ohľadu na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy.
realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora potreby energie na vykurovanie vo výške minimálne 30
%;

•
•

projekt, ktorého súčasťou je energetické zariadenie na využívanie palivovej dendromasy, ako jedno z
opatrení energetickej efektívnosti, bude podporený len v prípade preukázania súladu s kritériami
udržateľnosti jej využívania
podporené budú iba projekty vyhodnotené ako vhodné a účelné vzhľadom na východiskovú situáciu a
identifikované potreby v danej oblasti, nákladovo efektívne, udržateľné a zároveň ako projekty s
adekvátnym spôsobom a kapacitným zabezpečením ich realizácie.

Pod pojmom verejná budova sa pre účely tejto výzvy rozumie budova vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa, ktorý je
oprávnený v zmysle podmienok tejto výzvy.
Oprávnené nie sú projekty, v rámci ktorých bude, v rozpore s príslušnou národnou legislatívou, navrhované odpojenie od
účinných systémov CZT alebo inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie sa zvýšia emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia
v porovnaní so súčasným stavom v predmetnej lokalite.
Oprávnené nie sú projekty, ktoré sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM1019 a programami na zlepšenie kvality
ovzdušia. Podporované budú projekty v budovách, ktoré majú vybudovaný bezbariérový prístup alebo pre ktoré sa
bezbariérový prístup vybudovať plánuje v rámci realizácie projektu .
V rámci Výzvy sú oprávnenými projektmi len také projekty, v ktorých sú opatrenia na úsporu energie v budove navrhnuté
nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov .
Pre projekty so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia s termínom po 31. decembri 2015 je minimálnou požiadavkou
pre globálny ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A1.
Pre projekty so žiadosťou o vydanie stavebného povolenia s termínom po 31. decembri 2018 je požiadavkou pre globálny
ukazovateľ horná hranica energetickej triedy A0. Splnenie minimálnej požiadavky sa preukazuje podľa § 4 ods. 1 zákona
555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak nie je technicky alebo
funkčne uskutočniteľné dosiahnuť pre danú budovu energetickú triedu A0, je nevyhnutné túto skutočnosť zdôvodniť pri
podaní ŽoNFP.
Pri rekonštrukcii a modernizácii verejne dostupných budov je žiadateľ povinný dodržiavať požiadavky definované v
Zákone č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyhláškou MŽP SR č. 532/2002,
ktorou sa ustanovujú požiadavky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

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.

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).

Podstatné podmienky poskytnutia príspevku
Spôsob podania ŽoNFP
Žiadateľ predkladá formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh (s výnimkou tých, ktoré z technických príčin nie je možné
predložiť) 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
autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s

2.

mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo odoslaný do elektronickej
schránky SIEA priamo z prostredia ITMS2014+.
alebo
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 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 OP 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;
podporené budú projekty, ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 a programami na zlepšenie
kvality ovzdušia;
zvýhodňované budú komplexné projekty s najvyššou úsporou primárnych energetických zdrojov na m2
celkovej podlahovej plochy;
pri projektoch, v ktorých sa bude využívať biomasa, budú podporené len projekty v súlade s kritériami
udržateľnosti jej využívania v súlade s odporúčaniami správy Komisie Rade a EP o požiadavkách trvalej
udržateľnosti na používanie zdrojov tuhej a plynnej biomasy pri výrobe elektriny, tepla a chladu COM(2010)
11 final;
podpora bude podmienená predložením energetického auditu na základe ktorého v procese hodnotenia dôjde
k overeniu:
výpočtov plánovaného ročného objemu úspory PEZ na m2 celkovej podlahovej plochy;
technickej uskutočniteľnosti navrhovaných energetických opatrení.

Výberové kritériá aplikuje SO iba v prípade, keď z disponibilnej alokácie určenej na 13 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:
•

•

podporené budú opatrenia na úsporu energie navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na
energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne platných právnych predpisov tak, aby sa potreba energie
znížila na úroveň nízkoenergetických budov, ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou
potrebou energie;
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:
Stavba (verejná budova), na ktorej dochádza k realizácii projektu, musí byť vo výlučnom vlastníctve, v podielovom
spoluvlastníctve alebo v správe16 žiadateľa.
V prípade podielového spoluvlastníctva k stavbe musia byť kumulatívne splnené nasledujúce podmienky:
a)

všetci spoluvlastníci dotknutej stavby, ktorá je predmetom realizácie projektu, musia spĺňať podmienku
oprávnenej právnej formy žiadateľa v súlade s touto výzvou,
b) žiadateľ musí byť vlastníkom alebo správcom väčšinového podielu k stavbe a
c) žiadateľ musí disponovať súhlasmi všetkých ostatných podielových spoluvlastníkov stavby.
Iné právo k stavbe, na ktorej dochádza k realizácii projektu, nie je možné považovať za splnenie podmienky mať
vysporiadané majetkovo-právne vzťahy vo vzťahu k stavbe, ktorá je predmetom realizácie projektu.

Podmienky poskytnutia príspevku týkajúce sa vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov musí žiadateľ spĺňať počas
realizácie projektu a zároveň počas obdobia udržateľnosti projektu, t. j. 5 rokov po ukončení realizácie aktivít
projektu.
Podmienka mať povolenie na realizáciu aktivít projektu:
Žiadateľ je zároveň 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 NFP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti
posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov.

