
 

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov 
energie v podnikoch 

 
Kód výzvy:  OPKZP-PO4-SC421-2018-46 

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia   

Výzvu vyhlásil:                 Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 50 000 000 EUR 

 
Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

• Fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách 
nadväzujúcich na tieto odvetia. Predmet  podnikania musí byť zapísaný v príslušnom registri 
najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženie ŽoNFP. 

 
Podporované aktivity v rámci výzvy:  
Implementácia opatrení z energetických auditov: 

1. rekonštrukcia a modernizácia výlučne stavebných objektov (zapísané v katastri ako priemyselné 
budovy, alebo administratívne budovy), v ktorých sa vykonáva a bude vykonávať oprávnená 
podnikateľská činnosť, 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; 

3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu; 
4. 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); 

5. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií; 
6. modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu 

s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku; 
7. iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov 

(nevzťahujúce sa na body 1 až 6). 
 

http://www.nace.sk/nace/c-sekcia-c-priemyselna-vyroba/


 

 

Termín na podanie projektov:                                                          

 

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:  

Žiadateľ 

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

Výška spolufinancovania zo 
zdrojov prijímateľa v % 

Mikropodnik, malý podnik 
a stredný podnik   

50 50 

Veľký podnik  45 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28.2.2019 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

30.4.2019 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

o 2 
mesiace  

Ďalšie 
hodnotiace kolá 

do uzavretia 
výzvy  



 

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

 

 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

 

 

 
 
 

Minimálny príspevok:  

200 000 Eur  Maximálny príspevok:  

2 000 000 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 

mailto:lanakova@octigon.sk

