Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 41034/B

18.12.2019 bola vyhlásená zaujímavá výzva OPKZP-P04-SC451-2019-60, zameraná na výstavbu, rekonštrukciu
a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla (KVET) vysoko účinnou kombinovanou výrobou s
maximálnym tepelným príkonom do 20 MW.
Zaradenie výzvy a základné limity:








ide o štátnu pomoc, takže projekty v zmysle vyhlásenej výzvy sa nezapočítavajú do limitu deminimis,
minimálna výška grantu nie je stanovená,
maximálna výška grantu je 2 500 000 EUR,
maximálna dĺžka realizácie projektu je 18 mesiacov,
oprávnení žiadatelia sú subjekty pôsobiace v tepelnej energetike, ktorí sú aspoň 36 mesiacov pred
podaním žiadosti o grant, držiteľom povolenia na podnikanie v tepelnej energetike,
uzávierka aktuálneho kola je stanovená na 31.03.2021, ďalšie kolá sa uzavrú na konci každého
ďalšieho tretieho mesiaca,
oprávneným územím bude celé územie SR, okrem Bratislavského kraja

Intenzita grantu:



malý a stredný podnik 50 %
veľký podnik 45 %

Podmienky:





verejné obstarávanie sa realizuje zjednodušenou metódou.
podporené budú iba projekty výstavby, rekonštrukcie a modernizácie zariadení KVET, ktoré slúžia
prioritne na pokrytie dopytu po využiteľnom teple v systémoch centralizovaného zásobovania teplom.
prílohou ŽoNFP musí byť účelový energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou.
podporené budú existujúce zariadenia vysoko účinné KVET (v zmysle § 2 ods. 2 písm. b) bod 1 a 3 zákona č.
309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009 Z. z.”)) prinášajúce v porovnaní s





pôvodnou situáciou vyššiu účinnosť a nové alebo existujúce zariadenia, ktoré dosiahnu parametre
vysoko účinného KVET realizáciou projektu.
výstavba zariadení na báze uhlia nebude podporená.
pri projektoch zariadení spaľujúcich biomasu alebo bioplyn, budú podporené výlučne technológie
kombinovanej výroby bez spaľovacích zariadení.
projekt, ktorého súčasťou je zariadenie na spaľovanie palív, bude podporený len vtedy, ak ide o
nízkoemisné zariadenie (Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 o obmedzení emisií určitých
znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení s relevantnými alebo relevantné nariadenia
Komisie, ktorými sa vykonáva smernica 2009/125/ES).










žiadateľ nesmie byť dlžníkom, ani mať schválený splátkový kalendár na Sociálnej poisťovni,
Zdravotných poisťovniach, ani na Daňovom úrade,
žiadateľ nesmel za posledných 5 rokov, porušiť zákon o nelegálnom zamestnávaní,
ak je žiadateľom obec, musí mať schválený program rozvoja obce,
nehnuteľnosti (pozemky a stavby), na ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom
vlastníctve žiadateľa, resp. žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam iné právo, na základe
ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti, na ktorých má byť projekt realizovaný.
dlhodobý majetok (napr. energetické zariadenia), ktorý je nadobudnutý, zrekonštruovaný, zhodnotený
alebo inak spolufinancovaný z NFP poskytnutého v rámci tejto výzvy, musí byť počas celej doby
realizácie hlavnej aktivity projektu a celého obdobia udržateľnosti projektu (3 roky), vo výlučnom
vlastníctve žiadateľa alebo bezpodielovom spoluvlastníctve alebo v kombinácii týchto vzťahov. Takýto
majetok nemôže byť v podielovom vlastníctve žiadateľa, ani v nájme žiadateľa a nesmie na ňom
viaznuť záložné právo.
Žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným
povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), resp. iným povolením/vyjadrením v súlade s
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platnou právnou úpravou (napr. ohlásenie drobnej stavby), vrátane príslušnej projektovej
dokumentácie (ak relevantné).
Ku dňu podania žiadosť (resp. do doby klarifikácie), musí byť schválená EJA, alebo treba predložiť
doklad z príslušného okresného úradu, odbor životného prostredia, že EJA nie je zo zákona potrebná,
Projekt nesmie mať nepriaznivý vplav na sústavu území NATURA 2000 – potvrdenie príslušného
okresného úradu, odbor životného prostredia.

Oprávnené výdavky (predmet projektu):
•
•

•
•

stavebný dozor
stavebné práce: nevyhnutné zariadenie staveniska, výstavba/inštalácia nových zariadení VUKVET,
rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení na výrobu tepla alebo elektriny alebo KVET,
modernizácia
existujúcich
zariadení
VUKVET,
demontáž
energetického
zariadenia,
inštalovanie/osadenie energetického zariadenia,
nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane dodávky a montáže zariadení a prvého
zaškolenia zariadení VUKVET,
modernizácia strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, ak ich modernizácia súvisí so
zariadeniami VUKVET

Kompletné informácie o výzve: https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2019/12/Vyzva_451B.pdf

