Informačný materiál k 41. výzve na
Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej
spotrebe SR

Zameranie výzvy:
Výstavba zariadení na:


využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie
s použitím tepelného čerpadla



využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla
a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom



výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní
odpadových vôd

OPKZP – PO4 – SC411 – 2018 – 41

Kód výzvy
Aktivita B

Výstavba zariadení na výrobu biometánu; využitie vodnej
energie; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo
geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie
geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a
prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom a výrobu a
energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu a plynu
z čistiarní odpadových vôd

Oprávnenosť územia

všetky kraje okrem Bratislavského

Dátum vyhlásenia

31. 05. 2018

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola

31. 08. 2018

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola

31. 11. 2018

Ďalšie hodnotiace kolá

v intervale 3 mesiacov

Výška finančných prostriedkov

19 156 500 €

Minimálna výška príspevku

100 000 €

Maximálna výška príspevku

2 000 000 €

Intenzita pomoci:

Žiadateľ
Malý podnik, stredný
podnik, veľký podnik

Výška príspevku

Výška spolufinancovania
zo strany žiadateľa

60 %

40 %

Intenzita pomoci pre subjekty mimo štátnej pomoci:

Žiadateľ
Subjekty ústrednej správy
Ostatné subjekty ústrednej
správy
Subjekty územnej
samosprávy
Neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne
prospešné služby
Združenia fyzických alebo
právnických osôb

Výška príspevku

Výška spolufinancovania

100 %

0%

95 %

5%

95 %

5%

95 %

5%

90 %

10 %

Oprávnenosť žiadateľa:

1. Oprávnení žiadatelia, ktorí budú podporení v rámci schémy ŠP OZE, sú fyzické alebo
právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) až c) 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;
3. osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov7, t. j. podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ;

pričom vznikli skôr ako 01.01.2017.

V prípade osôb, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, musí oprávnený
žiadateľ zároveň spĺňať podmienku, že od 01.01.2017 nedošlo k pozastaveniu
prevádzkovania živnosti.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú malé a stredné podniky (MSP) a veľké
podniky.
2. Oprávnení žiadatelia, ktorých je možné podporiť mimo schémy štátnej pomoci, sú:
1. subjekty ústrednej správy - štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové
organizácie;

2. ostatné subjekty ústrednej správy – štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový
fond, verejné vysoké školy a subjekty vedené 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;

3. subjekty územnej samosprávy - obce a vyššie územné celky a nimi zriadené
rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;

4. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby;

5. združenia fyzických a/alebo právnických osôb, ktoré neboli založené za účelom
vykonávania hospodárskej činnosti; avšak výlučne za predpokladu, že
nevykonávajú hospodársku činnosť súvisiacu s predmetom projektu. V opačnom
prípade budú vyššie uvedené typy oprávnených žiadateľov podporené v rámci
schémy ŠP OZE.

Podmienka, že podnik je aktívny:

Podmienka sa vzťahuje na subjekty súkromného sektora s hospodárskou činnosťou v rámci
schémy ŠP OZE:

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).

Hlavným cieľom je zhodnotiť finančnú situáciu (finančnú kondíciu) žiadateľa a prispieť tak
k správnemu posúdeniu finančnej stability podniku a to aj s ohľadom na budúcu finančnú
udržateľnosť podniku a tým aj projektu.

Splnenie uvedených podmienok sa overí prostredníctvom ukazovateľov:

1) 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.

2) 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.

Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP KŽP,
na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.

V rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej
spotrebe SR a v súvislosti s oprávneným typom
aktivity B Výstavba zariadení na výrobu biometánu; využitie vodnej energie;
využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného
čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v
kombinácii s tepelným čerpadlom a výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového
plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd,
sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné podaktivity:



B3 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo
geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla;



B4 Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym
využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným
čerpadlom;



B5 Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového
plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.

Oprávnenými na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami
spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity a ktoré zároveň spĺňajú
nasledovné podmienky:


Podmienkou poskytnutia podpory je predloženie energetického auditu, ktorý musí
byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou podľa § 13 zákona č. 321/2014 Z. z. o
energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na účely tejto
výzvy sa za energetický audit považuje účelový energetický audit s predmetom
energetického auditu minimálne v rozsahu oprávnenej aktivity tejto výzvy alebo
energetický audit podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 9 zákona č. 321/2014 Z. z. o

energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je oprávnená
aktivita tejto výzvy v energetickom audite samostatne identifikovateľná.


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.



Podporené budú projekty, ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu
PM10 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia.

V prípade poskytnutia pomoci veľkým podnikom je potrebné zabezpečiť, aby finančný
príspevok z EŠIF neviedol k podstatnému zníženiu pracovných miest v danom území v
rámci EÚ.

Verejné obstarávanie:

Žiadateľ je povinný (okrem výnimiek uvedených nižšie) ku dňu predloženia žiadosti o
NFP začať verejné obstarávania na všetky hlavné aktivity projektu, ktoré budú
realizované dodávateľsky (uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru, poskytnutie
služieb) a ktoré sú predmetom oprávnených výdavkov projektu.

Na rozdiel od uvedeného žiadateľ nie je 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.
Pri realizácii VO má žiadateľ možnosť aplikovať princípy tzv. zeleného VO.

Oprávnené výdavky:

013 – softvér
021 – stavby
 stavebné práce
 stavebný dozor
 odborný autorský dohľad
022 – samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

 nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane
dodávky a montáže zariadení a prvého zaškolenia obsluhy

518 – ostatné služby ( neplatí pre malé, stredné a veľké podniky)
 riadenie projektu – externé
521 – mzdové výdavky zamestnancov
930 – rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami
maximálne do výšky 2,5 % celkových oprávnených výdavkov na stavebné práce

Neoprávnené výdavky:

 výdavky, ktoré vznikli mimo termínu realizácie projektu, t.j. pred začiatkom
realizácie projektu alebo po ukončení realizácie projektu. Výdavky môžu vzniknúť
najskôr prvý kalendárny deň po podaní ŽoNFP, kedy je možné začať realizáciu
projektu;

 mzdové výdavky za prácu vykonanú vo vlastnej réžii (t.j. internými kapacitami)
prijímateľa (napr. orezanie stromov a kríkov nachádzajúcich sa v bezprostrednom

okolí stavby, maľby vrátane ošetrenia prvkov na fasáde napr. mreží, okapové
chodníky, zemné práce) súvisiacu s realizáciou hlavnej aktivity projektu;

 energetický audit ako východiskový dokument pre stanovenie oprávnených aktivít
projektu;

 výdavky na biologickú rekultiváciu (napr. sejba trávy, prihnojovanie, výsadba
kvetín, okrasných stromov a kríkov a pod.);

 výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s dosiahnutím vyššej úrovne ochrany
životného prostredia;

 leasing;
 výdavky vynaložené na výstavbu novej budovy, nadstavbu a prístavbu budov;
 výdavky vynaložené na rekonštrukciu vnútorných priestorov nesúvisiacich s
rekonštrukciou, alebo modernizáciou energetického zariadenia za účelom výstavby
zariadenia na výrobu energie z OZE;

 hotovostné platby zahŕňajúce výdavky na nákup dlhodobého hmotného a
nehmotného majetku;

 výdavky na nákup a nájom dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;
 výdavky na nákup a nájom nehnuteľností (pozemkov a stavieb);
 výdavky súvisiace s poskytovaním energetickej služby s garantovanou úsporou
energie;

 výdavky, ktoré priamo nesúvisia s výstavbou zariadenia na využívanie OZE;
 výdavky súvisiace s údržbou a výmenou malých častí a komponentov existujúceho
zariadenia, ktoré sú normálne vykonávané počas životnosti zariadenia;

 energetický audit overenia reálne dosiahnutých úspor energie;
 prípravná a projektová dokumentácia stavieb;
 výdavky spadajúce do skupiny výdavkov 518 - Ostatné služby a 521 - Mzdové
výdavky v prípade žiadateľov, na ktorých sa vzťahuje SŠP OZE, t.j. malé, stredné a
veľké podniky;

 prevádzkové (režijné) výdavky;
 výdavky na marketing;
 nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia, ktoré
nespĺňajú kritériá nákupu dlhodobého hmotného majetku z kapitálových výdavkov;

 nájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia;
 nákup alebo nájom telekomunikačnej techniky (napr. mobilné telefóny a pod.);
 materiál všeobecný (napr. kancelársky, spotrebný materiál);
 spotreba energie a ostatných neskladovateľných dodávok;
 cestovné náhrady;
 nehmotný majetok (napr. softvér), ktorého ocenenie sa rovná sume 2 400 EUR alebo
je nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý (podľa rozhodnutia
účtovnej jednotky, t.j. žiadateľa/prijímateľa) nebol zaradený do triedy 01 - Dlhodobý
nehmotný majetok;

 správne poplatky15, miestne poplatky a pod.;
 výdavky na technický dozor;
 iné výdavky nesúvisiace s projektom.

