
 

Podpora v zavádzaní systémov energetického a 
environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov 
a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) 

 
Kód výzvy:  OPKZP-PO4-SC441-2017-35 

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia   

Výzvu vyhlásil:                 Slovenská inovačná a energetická agentúra 

 

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 3 000 000 EUR 

 
Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

• Subjekty ústrednej správy  

• Subjekty územnej samosprávy 

• Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby  
 
 
Podporované aktivity v rámci výzvy:  
Zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a 
schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).  
Podakitivy:  

• Zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva vrátane schémy EÚ pre environmentálne 
manažérstvo a audit (EMAS) v nadväznosti na schválené nízkouhlíkové stratégie alebo ich časti za 
účelom zlepšenia a dlhodobého zabezpečenia kvality riadenia spotreby energie. 

• Zavádzanie systémov energetického manažérstva vrátane energetických auditov v nadväznosti na 
schválené nízkouhlíkové stratégie alebo ich časti za účelom zlepšenia a dlhodobého zabezpečenia 
kvality riadenia spotreby energie.  

 

 

Termín na podanie projektov:                                                          

 

 

31.3.2018 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

30.6.2018 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

o 3 
mesiace  

Ďalšie 
hodnotiace kolá 

do uzavretia 
výzvy  



 

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 % 

Subjekty ústrednej správy (štátne 
rozpočtové a príspevkové 
organizácie) 

100 0 

Subjekty ústrednej správy 
(Slovenský pozemkový fond 
a verejnoprávne ustanovizne 

95 5 

Subjekty územnej samosprávy  95 5 

Neziskové organizácie poskytujúce 
všeobecne prospešné služby  

95 5 

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

 

 

 



 

Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať: 

 

 

 

 
 
 
 
  

Minimálny príspevok:  

10 000 Eur  Maximálny príspevok:  

100 000 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 


