Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Kód výzvy:
Operačný program:
Výzvu vyhlásil:

OPKZP-PO4-SC431-2021-68
Operačný program Kvalita životného prostredia
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre
Operačný program Kvalita životného prostredia

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ):
• 44 000 000 EUR (30 000 000 EUR je vyčlenených pre subjekty územnej samosprávy a 14 000 000
EUR je vyčlenených pre organizácie štátnej správy a ostatné subjekty verejnej správy)
Oprávnené subjekty – žiadatelia:
• organizácie štátnej správy – ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá), ostatné ústredné
orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie
• subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové
organizácie a príspevkové organizácie
• ostatné subjekty verejnej správy – štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a subjekty
vedené v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou
formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Oprávnené aktivity:
Pre túto výzvu je oprávnený typ aktivity: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných
budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných podopatrení vyplývajúcich z energetického auditu:
a) zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
b) modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia,
výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
c) inštalácia systémov merania a riadenia;
d) zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho
zásobovania teplom;
e) inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.
Výška finančných prostriedkov, o ktoré je možné žiadať:

Minimálny príspevok:
100 000 EUR

Maximálny príspevok:
1 000 000/3 000 000 EUR

Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu pre aktivitu:
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Organizácie štátnej správy
Ostatné subjekty verejnej správy
Subjekty územnej samosprávy
Spôsob financovania:
▪ systém predfinancovania
▪ systém refundácie
▪ kombinácia uvedených systémov

Územie, kde sa môže projekt realizovať:
▪ celé územie SR okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj
Termín na podanie projektov:

Prvé
hodnotiace
kolo

29.10.2021

Druhé
hodnotiace
kolo

30.11.2021

Ďalšie
hodnotiace kolá
do uzavretia
výzvy

o mesiac

Špecifické podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu:
• Žiadateľ je povinný ku dňu predloženia ŽoNFP ukončiť verejné obstarávanie na všetky hlavné
aktivity projektu, t. j. uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom.
• Prílohou ŽoNFP musí byť energetický audit vypracovaný odborne spôsobilou osobou, na základe
ktorého sú navrhnuté opatrenia v oblasti zníženia spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
Na účely tejto výzvy sa za energetický audit považuje aj účelový energetický audit s predmetom
energetického auditu minimálne v rozsahu oprávnenej aktivity tejto výzvy alebo energetický audit
podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 9 zákona č. 321/2014 Z. z., ak je oprávnená aktivita tejto výzvy v
energetickom audite samostatne identifikovateľná.
• Realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré spadajú do kategórie uvedenej v § 3 ods. 5 písm.
c) a d) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, t. j.:
- administratívne budovy,
- budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa.
• Súčasťou projektu nemôžu byť aktivity, ktoré nesúvisia so zlepšením energetickej hospodárnosti
budov (napr. nadstavba, prístavba budovy).

•
•
•

•
•

Inštalácia zariadení na využívanie OZE bude podporená len ako súčasť komplexného projektu na
zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných budov, t. j. v kombinácii s iným/inými
podopatreniami.
Projekt, ktorého súčasťou je energetické zariadenie na využívanie palivovej dendromasy, ako jedno
z opatrení energetickej efektívnosti, bude podporený len v prípade preukázania súladu s kritériami
udržateľnosti jej využívania.
Oprávnené nie sú projekty, v rámci ktorých bude, v rozpore s príslušnou národnou legislatívou,
navrhované odpojenie od účinných systémov CZT alebo inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie
sa zvýšia emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom v predmetnej
lokalite.
Oprávnené nie sú projekty, ktoré sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM10 a programami na
zlepšenie kvality ovzdušia.
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do
vyššie definovaného rámca oprávnených aktivít.

Všeobecné podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu:
▪ Nebyť evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES) ako vylúčená osoba
alebo subjekt;
▪ voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze
alebo v reštrukturalizácii;
▪ voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia;
▪ žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba
splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o žiadosti o NFP neboli právoplatne odsúdení za
vybrané trestné činy;
▪ žiadateľovi nemôže byť právoplatným rozsudkom uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu
účasti vo verejnom obstarávaní podľa osobitného predpisu;
▪ žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5
rokov predchádzajúcich podaniu žiadosti o NFP.

Kontakt pre bližšie informácie:
Octigon, a.s.
Rastislav Baďura
Mobil: +421 905 34 55 99
E-mail: badura@octigon.sk

