
 

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla 

 
Kód výzvy:  OPKZP-PO1-SC451-2019-50 
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia   
Výzvu vyhlásil:                 Slovenská inovačná a energetická agentúra  
Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 30 000 000 EUR 
 
Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

 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.  

 
Podporované aktivity v rámci výzvy:  

A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla 
Podporené projekty musia splniť aj nasledovné podmienky: 

 projekt musí byť realizovaný v rámci existujúcich systémov centralizovaného zásobovania teplom 
(ďalej len „CZT“) a súčasne  

 existujúce systémy CZT musia spĺňať definíciu energeticky účinného systému CZT, 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.  
 

Pod výstavbou sa rozumie optimalizácia trasy existujúcich rozvodov tepla, bez pripojenia nových 
odberateľov tepla alebo prepojenie energeticky účinného systému a energeticky neúčinného systému CZT s 
cieľom vytvorenia sústavy CZT, ktorá ako celok bude spĺňať definíciu energeticky účinného systému CZT. 
 
Pod rozvodom tepla sa rozumie distribučná sieť tepla, vrátane súvisiacich zariadení potrebných na 
distribúciu tepla z výrobných zariadení do priestorov odberateľov najmä potrubí, čerpadiel, 
odovzdávacích/výmenníkových staníc tepla, meracej a riadiacej techniky. 
 
Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu:  

Žiadateľ 
Výška príspevku zo zdrojov OP 
KŽP z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v % (NFP) 

Výška spolufinancovania zo 
zdrojov prijímateľa v % 

Všetci oprávnení žiadatelia v rámci 
výzvy 

Miera finančnej medzery1, Max. 
85 Min. 15 

                                                 
1  Finančná medzera je definovaná v podmienke poskytnutia príspevku č. 17, pričom spôsob výpočtu miery finančnej medzery je uvedený v Príručke 
pre žiadateľa, v kapitole 3.1 Špecifikácia povinných príloh Formulára ŽoNFP v rámci Prílohy č. 14 ŽoNFP – Finančná analýza.   



 

Termín na podanie projektov:                                                          

 
Oprávnené miesta realizácie:  
celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu Bratislavského kraja.  
Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Projekt môže 
byť realizovaný aj na viacerých miestach. 
 
Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

 
 
Maximálna dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 18 mesiacov. 
Maximálna výška NFP na projekt je 6 mil. Eur. 
 
Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Lucia Lanáková  
Mobil: +421 948 271 757 
Tel.: +421 2 4464 53 84, 
E-mail: lanakova@octigon.sk 

 

28.6.2019 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

30.8.2019 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

o 2 
mesiace  

Ďalšie 
hodnotiace kolá 

do uzavretia 
výzvy  


