
 

 

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 

Aktivita: B.  Implementácia opatrení z energetických auditov  

Kód výzvy:                   OPKZP-PO4-SC421-2018-46 

Vyhlasovateľ výzvy:     Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) 

 

 
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

 
 

Oprávnení žiadatelia: 
 

• Fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto 
odvetia, pričom predmet podnikania musí byť zapísaný v príslušnom registri najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku 
dňu predloženie ŽoNFP.  

 
Oprávnené územie 

• Celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja. Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce 

miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. 

 

 

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

 
 
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). 

http://www.nace.sk/nace/c-sekcia-c-priemyselna-vyroba/


 

 

 
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú iba tie projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca 
oprávnenej aktivity.  
 
Predmet projektu musí byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa / bezpodielovom spoluvlastníctve alebo v kombinácii 
týchto vzťahov. 
 
Podmienka povolenia realizácie projektu: v prípade relevantnosti je žiadateľ povinný disponovať právoplatným povolením na 
realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom (napr. právoplatné stavebné povolenie), vrátane príslušnej 
projektovej dokumentácie.  
 
Maximálna dĺžka realizácie projektu je 18 mesiacov. 
 

 

KOĽKO? 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu:  50 000 000 EUR  

Výška príspevku na projekt: 

• minimálna / maximálna výška príspevku:         200 000 EUR  /  2 000 000 EUR 
 

 
Intenzita pomoci:  

• 50 % mikro, malý a stredný podnik 

• 45%  veľký podnik                                                    
 

 

DÁTUM VYHLÁSENIA A UKONČENIA VÝZVY 

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 20.12.2018 
Dátum uzavretia výzvy: uzavretie výzvy nastane vyčerpaním finančnej alokácie výzvy  
Typ výzvy: otvorená 

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 28.02.2019 
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 30.04.2019 

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 

 


