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

18.12.2019 bola vyhlásená zaujímavá výzva OPKZP-PO4-SC411-2019-61, zameraná na výstavbu zariadení na
využitie vybraných druhov OZE
Zaradenie výzvy a základné limity:








ide o štátnu pomoc, takže projekty v zmysle vyhlásenej výzvy sa nezapočítavajú do limitu deminimis,
minimálna výška grantu je 20 000 EUR.,
maximálna výška grantu je 2 000 000 EUR,
maximálna dĺžka realizácie projektu je 24 mesiacov, okrem investície do vodných elektrárni, kde je 36
mesiacov
oprávnení žiadatelia sú malé a stredné a veľké podniky, obce a iné subjekty verejnej správy a subjekty
ústrednej správy, ktoré sú založené pred 01.01.2018
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 a veľký podnik 60 %
združenia osôb 90 %
verejná správa 95 %
ústredná správa 100 %

Podmienky:











verejné obstarávanie musí byť ku dňu podania žiadosti o NFP, vyhlásené, okrem niektorých výnimiek.
prílohou ŽoNFP musí byť účelový energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou.
Oprávnené sú projekty zamerané na:
o výstavba zariadení na využitie vodnej energie;
o výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu tepla;
o výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s
použitím tepelného čerpadla;
o výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a
prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;
o výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní
odpadových vôd.
podporované budú najmä projekty na výstavbu zariadení na výrobu tepla a tým budú zvýhodnené
tepelné čerpadlá, zariadenia využívajúce geotermálnu energiu a zariadenia kombinovanej výroby
elektriny a tepla.
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,
dlhodobý majetok (napr. energetické zariadenia, rozvody energie), 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 a ani v nájme žiadateľa
a nesmie na ňom viaznuť záložné právo (okrem niekoľko výnimiek). Žiadateľ musí mať zároveň
vysporiadané majetkovo-právne vzťahy vo vzťahu k pozemkom a stavbám, ktoré sú nevyhnutné na
realizáciu aktivít projektu, ale nespĺňajú podmienky podľa predchádzajúceho odseku (napr. pre účely
zabezpečenia prístupu k predmetu projektu, umiestnenia zariadenia a pod.) Takéto pozemky/stavby
môžu byť vo výlučnom vlastníctve, bezpodielovom alebo podielovom spoluvlastníctve, v nájme,
podnájme žiadateľa alebo v kombinácii týchto vzťahov. Ak realizácia projektu zasahuje do cudzej veci,
žiadateľ je povinný preukázať k tejto veci iné právo, ktoré oprávňuje žiadateľa k realizácii projektu.
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žiadateľ je povinný disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným
povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie), resp. iným povolením/vyjadrením v súlade s
platnou právnou úpravou (napr. ohlásenie drobnej stavby), vrátane príslušnej projektovej
dokumentácie (ak relevantné). Pozor nedá dokument musí mať vyznačenú právoplatnosť pred dňom
podania žiadosti o NFP.
podnik musí spĺňať určité kritéria aktivity, vychádzajúc z účtovnej závierky, preveríme jednotlivo.
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):
•
•

•
•
•
•

nákup softvéru
stavebné práce súvisiace s:
o výstavbou a inštaláciou zariadení na využitie vodnej energie, využitie slnečnej energie na
výrobu tepla, využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s
použitím tepelného čerpadla, využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu
tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom a výrobu a energetické využívanie
skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd; - nevyhnutným zariadením
staveniska
o realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania alebo
odpočinku chráneného živočícha,
o stavebný dozor,
o odborný autorský dohľad (ak relevantné).
nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane dodávky a
montáže zariadení a prvého zaškolenia obsluhy,
revízie dotknutých zariadení, funkčné skúšky, uvedenie do skúšobnej a trvalej prevádzky,
výroba a osadenie dočasného (veľkoplošného) pútača a stálej tabule
výdavky na administráciu projektu.

Kompletné informácie o výzve:
https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2019/12/411_B_vyzva.doc.pdf

