Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom
rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických
zariadení na báze fosílnych palív
Kód výzvy:
Operačný program:
Výzvu vyhlásil:

OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Operačný program Kvalita životného prostredia
Slovenská inovačná a energetická agentúra

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 22 500 000 EUR
Oprávnené subjekty – žiadatelia:
• Fyzické a právnické osoby, ktoré sú opravnené na podnikanie a vznikli skôr ako 1.1.2017
• Subjekty ústrednej správy
• Ostatné subjekty ústrednej správy (verejné vysoké školy a iné vedené v registri organizácií
s identifikovanou formou „verejná inštitúcia“)
• Subjekty územnej samosprávy
• Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
• Združenia fyzických a/alebo právnických osôb
Podporované aktivity v rámci výzvy:
Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich
energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív.
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.
• V súvislosti s poskytnutím podpory na inštaláciu kotlov na biomasu budú podporované nízkoemisné
zariadenia v súlade s požiadavkami smernice o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do
ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení, alebo v súlade s navrhovaným nariadením
Komisie, ktorým sa vykonáva smernica 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn kotlov na
tuhé palivo, pričom budú podporované zariadenia s vyššou energetickou účinnosťou.
• Podporené budú projekty, v ktorých bude fosílne palivo, s výnimkou zemného plynu, nahradené
tuhou drevnou biomasou.
• Projekty, v ktorých sa len časť fosílneho paliva, s výnimkou paliva potrebného na zapaľovanie,
nahradí biomasou nie sú oprávnené na podporu.
• Podporené budú projekty, ktoré nie sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM a programami na
zlepšenie kvality ovzdušia aj emisie vybraných znečisťujúcich látok ako SO2 a NOx, ktorých
znižovanie prispieva k dodržiavaniu národných emisných stropov

Termín na podanie projektov:
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Územie, kde sa môže projekt realizovať:
•
•
•
•
•
•
•

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

Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu:
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Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu:

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať:

Minimálny príspevok:
100 000 Eur

Maximálny príspevok:
3 000 000 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

