
 

 

SUMÁR VÝZVY 

 

Podpora energetickej efektívnosti v podnikoch 
 

Operačný program:    Kvalita životného prostredia (OP KŽP) 

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

Špecifický cieľ:             4.2.1. Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch 

Kód výzvy:                   OPKZP-PO4-SC421-2017-30 

Vyhlasovateľ výzvy:     Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 

 

 
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

 
 

Oprávnení žiadatelia: 
 
Oprávnené sú  fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2. písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov, t.j.: 

a) osoby zapísané v obchodnom registri, 
b) osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, 

ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet 
podnikania majú uvedený v príslušnom registri najneskôr k 1. januáru 2015. 

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikro-, malé a  stredné podniky. 

Oprávnené územie 

 Celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja. 

 

 

OPRÁVNENÉ AKTIVITY
 

 
A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP:  

 V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na vykonanie energetického auditu odborne spôsobilou osobou, 
ktorého výsledkom je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list. 

 
B. Implementácia opatrení z energetických auditov: 

 
1. rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich (zapísané 

v katastri ako priemyselné budovy, alebo administratívne budovy), v ktorých sa vykonáva a bude vykonávať 
oprávnená podnikateľská činnosť, za účelom zníženia ich energetickej náročnosti: 

 zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií,  

 rekonštrukcia a modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody,  

 rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia v budove; 
 

2. rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia energetickej účinnosti a 

zníženia emisií skleníkových plynov; 
 

3. rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu; 

 
4. zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych manažérskych systémov, 

najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie a emisií skleníkových plynov 
(opatrenie môže byť realizované iba v kombinácii s inými opatreniami); 
 



 

 

5. výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií; 

 
6. modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len spolu s inými 

opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku; 

 
7. iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov (nevzťahujúce sa na 

body 1 až 6). 
 

V rámci projektu sa musia realizovať obe aktivity. Oprávnený projekt je iba projekt, v ktorom žiadateľ bude realizovať obe 

oprávnené aktivity, t. j. po realizácii hlavnej aktivity A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP musí prísť k realizácii hlavnej 
aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov.  
 
NFP pre aktivitu A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP bude poskytnutý v prípade, ak aktivita A bude ukončená pred 
predložením ŽoNFP a splní všetky požiadavky výzvy.  
 
Predmet projektu musí byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa / bezpodielovom spoluvlastníctve alebo v kombinácii týchto 

vzťahov. 
 
Časová oprávnenosť realizácie projektu: do 24 mesiacov od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

 
Verejné obstarávanie:  

 Ukončené VO, podpísaná zmluva a fyzicky ukončený energetický audit pred podaním ŽoNFP.   

 Žiadateľ je povinný mať ku dňu predloženia žiadosti o NFP začaté verejné obstarávania na všetky aktivity 

projektu typu B, ktoré budú realizované dodávateľsky.  

 

KOĽKO? 
 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu:  40 000 000 EUR  

Výška príspevku na projekt: 

 minimálna výška príspevku:        20 000 EUR       

 maximálna výška príspevku:     200 000 EUR 
 
Intenzita pomoci:  

 Mikropodnik, Malý podnik a stredný podnik:     85 % 

 
 

DÁTUM VYHLÁSENIA A UKONČENIA VÝZVY 
 

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.09.2017 
Dátum uzavretia výzvy: uzavretie výzvy nastane vyčerpaním finančnej alokácie výzvy  
Typ výzvy: otvorená 

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 14.12.2017 
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 14.02.2018 

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 

 


