
 

 

SUMÁR VÝZVY 

 

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 
 

Operačný program:    Kvalita životného prostredia (OP KŽP) 

Prioritná os:                 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Špecifický cieľ:             4.3.1. Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov 

Kód výzvy:                   OPKZP-PO4-SC431-2017-19 

Vyhlasovateľ výzvy:     Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 

 

 
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

 
 

Oprávnení žiadatelia 

 Subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne  

 Subjekty územnej samosprávy - obce a VÚC a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 

 
Oprávnené územie 

 Celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja. 

 

 

OPRÁVNENÉ AKTIVITY
 

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení 
vyplývajúcich z energetického auditu: 

 zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií; 
 

 modernizácia vykurovacích / klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom 
zníženia spotreby energie; 
 

 inštalácia systémov merania a riadenia; 
 

 zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom; 
 

 inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove 
 
Realizácia sa týka verejných budov, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe žiadateľa:  

 administratívne budovy,  

 budovy škôl a školských zariadení s výnimkou budov ZŠ, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí.  

 
Zároveň: 

 bude budovu preukázateľne dlhodobo využívať verejný sektor a realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru 
využitia budovy, 

 opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú  
hospodárnosť budov, 

 obnovená budova musí spĺňať hornú hranicu, minimálne energetickej triedy B, pre všetky miesta spotreby energie 
nachádzajúce sa v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie) bez ohľadu na 
požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy, 

 realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora potreby energie na vykurovane vo výške minimálne 30 % 

(celková výška oprávnených výdavkov sa neznižuje, ak plánovaná úspora energie na vykurovanie dosiahne viac ako 
50%), 



 

 

 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 výdavky (výber): stavebné práce, projektová dokumentácia, stavebný dozor, energetický audit budovy, publicita, 

interné / externé riadenie projektu.  
 
Časová oprávnenosť realizácie projektu: do 24 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 
Verejné obstarávanie: Žiadateľ je povinný mať ku dňu predloženia žiadosti o NFP začaté verejné obstarávania na všetky 

aktivity projektu, ktoré budú realizované dodávateľsky. 

 

KOĽKO? 
 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu:  120 000 000 EUR  

(60 000 000 EUR subjekty ústrednej správy, 60 000 000 EUR subjekty územnej samosprávy) 

Výška príspevku na projekt: 

 minimálna výška príspevku:        70 000 EUR       

 maximálna výška príspevku:   2 000 000 EUR 
 
Intenzita pomoci:  

 subjekty ústrednej správy  (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie):  100 % 

 subjekty ústrednej správy  (štátne účelové fondy, SPF a verejnoprávne ustanovizne):  95 % 

 subjekty územnej samosprávy:   95 % 

 
 

DÁTUM VYHLÁSENIA A UKONČENIA VÝZVY 
 

Dátum vyhlásenia výzvy: 27.02.2017 
Dátum uzavretia výzvy: uzavretie výzvy nastane vyčerpaním finančnej alokácie výzvy  
Typ výzvy: otvorená 

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 31.03.2017 
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 31.05.2017 

Každé ďalšie hodnotiace kolo bude uzatvorené v intervale 2 mesiacov až do vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu. 

 
 
 
 
PONÚKAME VÁM

 
 

 vypracovanie komplexnej projektovej žiadosti  

 implementáciu Vášho projektu - externý projektový manažment 

 zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo jeho určitú časť podľa Vašich požiadaviek a potrieb 

 
 

 


