
Informačný list k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku zameraná na zníženie energetickej náročnosti

a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Kód výzvy:  OPKZP-PO4-SC421-2107-30

Názov výzvy: 30.  Výzva  na  predkladanie  žiadostí o  poskytnutie  nenávratného
finančného príspevku zameraná na zníženie energetickej náročnosti
a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Druh výzvy: Dopytovo - orientovaná

Dátum vyhlásenia: 29. 09. 2017

Termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola: 14. 12. 2017

Termín uzávierky 2. hodnotiaceho kola: 14. 02. 2018

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: 40 000 000 €

Minimálna dotácia: 20 000 €

Maximálna dotácia: 200 000 €

Doba realizácie projektu: 24 mesiacov

Charakter výzvy:              Výzva určená pre žiadateľov s uskutočneným verejným obstarávaním

Výška príspevku zo zdrojov OP KŽP z celkových oprávnených výdavkov pre mikropodniky, malé 
a stredné podniky je 85%.

Hlavné typy aktivít:

A – Zabezpečenie energetických auditov v MSP
B – Implementácia opatrení z energetických auditov

Oprávnený projekt je iba projekt, v ktorom žiadateľ bude realizovať obe oprávnené aktivity, t. j. po
realizácii hlavnej aktivity A - Zabezpečenie energetických auditov v MSP musí prísť k realizácii hlavnej
aktivity B - Implementácia opatrení z energetických auditov.

NFP  pre  aktivitu  A  -  Zabezpečenie  energetických auditov  v  MSP bude  poskytnutý  v  prípade,  ak
aktivita A bude ukončená pred predložením ŽoNFP a splní všetky požiadavky výzvy. 

V rámci  aktivity  B bude podpora zameraná na realizáciu  opatrení  vyplývajúcich z  energetických
auditov, a to na: 

1.  rekonštrukciu  a modernizáciu  stavebných objektov  v  oblasti priemyslu  a služieb na to
nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti

 



 zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií
 rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov 

prípravy teplej vody
 rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove

2.  rekonštrukcia  a  modernizácia  existujúcich  energetických  zariadení  za  účelom zvýšenia
energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov

 rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu; 
 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 
(opatrenie môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami); 

 výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov 
energetických médií; 

 modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných 
areálov, ale len spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku; 

 iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických 
zdrojov

V rámci tejto výzvy nebudú podporené projekty na výrobu/využívanie bioplynu a biometánu, keďže
ich podpora je podmienená splnením kritérií udržateľného využívania poľnohospodárskej biomasy,
ktoré musia byť v súlade s odporúčaniami EK a v Slovenskej republike zatiaľ neboli prijaté. 

Predmetom podpory  nebude náhrada existujúcich výrobných strojov, prístrojov a technológií  za
nové energeticky efektívnejšie ani v prípade, že bude navrhovaná v energetickom audite v balíku s
ostatnými opatreniami. 

Podmienky:

 Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu. Finančná spôsobilosť na 
spolufinancovanie projektu znamená, že žiadateľ má zabezpečené finančné prostriedky 
minimálne na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu. 

 Príspevok nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý porušil zákaz nelegálnej práce a 
nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu za obdobie 5 rokov predchádzajúcich
podaniu ŽoNFP.

 Aktivita B. Implementácia opatrení z energetických auditov sa vzťahuje na majetok, ktorý je 
vo vlastníctve žiadateľa a/alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve a zároveň ho žiadateľ 
využíva pri svojej podnikateľskej činnosti a bude ho využívať najmenej počas doby 
udržateľnosti projektu.

 Vypracovaný energetický audit
 Vypracovaná projektová dokumentácia a povolenie na realizáciu projektu
 V prípade aktivity A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP je žiadateľ oprávnený začať 

realizáciu hlavnej aktivity projektu najskôr v deň vyhlásenia výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

 



 V prípade aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov je žiadateľ oprávnený 
začať realizáciu hlavnej aktivity až po predložení ŽoNFP. 

 Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi. Voči žiadateľovi nesmie byť 
vedený výkon rozhodnutia.

 Voči žiadateľovi nesmie byť vedené konkurzné konanie ani reštrukturalizačné konanie, 
žiadateľ nesmie byť v konkurze alebo v reštrukturalizácií, podľa osobitného zákona.

 Žiadateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri 
partnerov verejného sektora. Žiadateľa, ktorý nie je partnerom verejného sektora možno 
zapísať do registra partnerov verejného sektora, ak o to požiada a to postupom a za 
podmienok ustanovených zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach, t. j. nesmie mať daňové nedoplatky po lehote 
splatnosti dane v zmysle daňového poriadku .

 Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení (vrátane príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie ).

 Žiadateľ nesmie byť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení v žiadnej zdravotnej 
poisťovni poskytujúcej verejné zdravotné poistenie v SR.

Podmienka, že podnik žiadateľa je aktívny:

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). 
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, pričom jeho
výška musí dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni 0,21. 

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, pričom jeho výška musí dosiahnuť minimálne hodnotu na úrovni 0,64.

Oprávnené miesta realizácie: 

 Banskobystrický kraj
 Košický kraj
 Nitriansky kraj
 Prešovský kraj
 Trenčiansky kraj
 Trnavský kraj
 Žilinský kraj

 


