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

tesne pred Vianocami 2018 , bola vyhlásená jedna zaujímavá výzva OPKZP-PO4-SC421-2018-46,
zameraná zvyšovanie energetickej efektívnosti výrobného procesu priemyselných firiem.
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žiadateľom môže byť firma pôsobiaca v oblasti priemyslu,
t.j. časť „C“ SK NACE
ide o štátnu pomoc, takže projekty v zmysle vyhlásenej
výzvy sa nezapočítavajú do limitu deminimis,
medzi oprávnené aktivity patrí najmä: zateplenie fasády,
strechy, podlahy, výmena okien, dverí, brán, rekonštrukcia
zdrojov tepla a chladu, rekonštrukcia osvetlenia, systémy
riadenia spotreby energií a iné opatrenia, ktoré znížia spotrebu energie vo výrobnom procese
(kúpa výrobných zariadení, ktoré sú úspornejšie, oproti tým stávajúcim, však oprávnená nie
je).
minimálna výška grantu: 200 000 EUR,
maximálna výška grantu: 2 000 000 EUR,
intenzita grantu je: 45 % pre veľký podnik a 50 % pre MSP, bez
ohľadu na miesto realizácie projektu, zakázané je len územie
BSK
maximálna dĺžka realizácie projektu je 18 mesiacov,
verejné obstarávanie sa realizuje zjednodušenou formou mimo zákona verejnom obstarávaní,
uzávierka aktuálneho kola 01.03.2021, a potom každé dva až tri mesiace
firma žiadateľa musí existovať aspoň 36 mesiacov,
k podaniu projektu je treba už mať stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby, či
vyjadrenie stavebného úradu, že netreba ani jedno z dvoch uvedených povoľovacích konaní,
avšak dá sa využiť aj lehota klarifikácie,
žiadateľ musí spĺňať niekoľko ekonomických kritérií, ktorých plnenie overím z účtovnej
závierky Vašej firmy za roky 2018 a 2017, priaznivé výsledky hospodárenia za rok 2018,
pomôžu pri hodnotení grantu,
žiadateľ musí byť vlastníkom nehnuteľností, ktoré budú predmetom zhodnotenie v rámci
projektu (nie každá aktivita projektu predstavuje zhodnotenie stavby),
na LVčku musia byť nehnuteľnosti zapísané ako „priemyselná budova“ alebo
„administratívna budova“. Žiaden iný zápis účelu stavby, nie je povolený (kód stavby 1 –
priemyselná budova, alebo 15 – administratívna budova),
na LVčku by na stavbách, ktoré budú zhodnocované z projektu, nemalo viaznuť záložné
právo (je to možnosť určitej výnimky a pri niektorých druhoch aktivít, sa stavba
nezhodnocuje),
firma nesmie byť dlžníkom, ani mať schválený splátkový kalendár na Sociálnej poisťovni,
Zdravotných poisťovniach, ani na Daňovom úrade,
oprávnené budú len aktivity, ktoré budú odporučené
v energetickom audite, ktorý sa musí priložiť už k žiadosti
o grant. Energetický audit v tejto výzve nie je oprávnený
výdavok.
Kompletné informácie o výzve: http://www.op-kzp.sk/obsahvyzvy/46-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnostia-zvysenie-vyuzivania-obnovitelnych-zdrojov-energie-vpodnikoch-opkzp-po4-sc421-2018-46/

