
 

 

Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej 
alebo geotermálnej energie, výroba a energetické využívanie 

skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd 
 

Kód výzvy:  OPKZP-PO4-SC411-2018-41 

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia   

Výzvu vyhlásil:                 Ministerstvo životného prostredia  

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 19 156 500 EUR 

 
Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

• Malý a stredný podnik, ktorý vznikol skôr ako 1.1.2017 

• Subjekty ústrednej správy (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie) 

• Ostatné subjekty ústrednej správy (štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond, verejné 
vysoké školy a verejnoprávne ustanovizne) 

• Subjekty územnej samosprávy (obce, VÚC a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie) 

• Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby  

• Združenia fyzických alebo právnických osôb, ktoré neboli zriadené za účelom podnikania  
 
Podporované aktivity v rámci výzvy:  

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

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

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

 

Termín na podanie projektov:                                                          

 

Územie,  kde sa môže projekt realizovať:  

Celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského kraja   

 

 

31.8.2018 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

30.11.2018 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

o 3 
mesiace  

Ďalšie 
hodnotiace kolá 

do uzavretia 
výzvy  



 

 

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 % 

Malý a stredný podnik  60 40 

Subjekty ústrednej správy (štátne 
rozpočtové a príspevkové 
organizácia) 

100 0 

Ostatné subjekty ústrednej správy 
(štátne účelová fondy, Slovenský 
pozemkový fond, verejné vysoké 
školy a verejnoprávne ustanovizne) 

95 5 

Subjekty územnej samosprávy 
(obce, VÚC a nimi zriadené 
rozpočtové a príspevkové 
organizácie) 

95 5 

Neziskové organizácie poskytujúce 
všeobecne prospešné služby  

95 5 

Združenia fyzických alebo 
právnických osôb 

90 0 

 
 
Špecifické podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

- Vyhlásené VO na zákazky realizované nadlimitným a podlimitným spôsobom mimo elektronického 
trhoviska 

- Predloženie energetického auditu, vypracovaného odborne spôsobilou osobou podľa §13 zákona č. 
321/2014 Z.z. 

- Dlhodobý majetok, ktorý bude predmetom projektu musí byť vo vlastníctve, alebo bezpodielovom 
vlastníctve žiadateľa   

- Maximálna doba realizácie projektu je 24 mesiacov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

 

 
  

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

Minimálny príspevok:  

100 000 Eur   Maximálny príspevok:  

2 000 000 Eur 
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