Rozvoj energetických služieb na regionálnej a
miestnej úrovni, OP Kvalita životného prostredia
Kód výzvy:

OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Prioritná os:

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dátum vyhlásenia:

02.08.2019

Typ výzvy:

Otvorená, dátum uzávierky 1. kola 31.10.2019, 2. kola 31.01.2020

Alokácia:

5 000 000 EUR

Oprávnené územie: Celé územie SR s výnimkou Bratislavského kraja
Intenzita pomoci:

95 % z oprávnených výdavkov

Výška NFP:

Min. 5 000 EUR, max. 200 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:




Subjekty územnej samosprávy – Obce, vyššie územné celky a nimi zriadené
rozpočtové a príspevkové organizácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby
Subjekty ústrednej správy – Verejnoprávne inštitúcie, neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby

Oprávnené aktivity:


C1 Vypracovanie účelových energetických auditov
Energetický audit vypracovaný odborne spôsobilou osobou za účelom návrhu
opatrení garantovanej energetickej služby



C2 Príprava projektu garantovanej energetickej služby
Prípravu podkladov na využitie garantovanej energetickej služby zabezpečí odborný
nezávislý poradca, následne dôjde k uzavretiu Zmluvy o energetickej efektívnosti
pre verejný sektor

Ďalšie podmienky:










Žiadateľ si môže v projekte zvoliť aktivitu C1 alebo kombináciu aktivít C1 a C2.
Samostatná realizácia aktivity C2 nie je oprávnená.
V rámci jednej ŽoNFP je prípustné vypracovanie iba jediného energetického auditu
a uzavretie jednej alebo viacerých Zmlúv o energetickej efektívnosti pre verejný
sektor, v prípade, že súčasťou projektu je aj podaktivita C2, ktorá sa neukončila
zrušením VO.
Žiadateľ je oprávnený začať realizáciu hlavnej aktivity projektu najskôr 1. februára
2019.
Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu všetkých oprávnených aktivít projektu
pred predložením ŽoNFP, t. j. ak žiadateľ fyzicky zrealizuje podaktivitu C1 pred
predložením ŽoNFP a zároveň nebude realizovaná aktivita C2 (napr. z rozhodnutia
žiadateľa alebo ak energetický audit neidentifikoval žiadne opatrenia realizovateľné
GES), potom projekt nespĺňa podmienku poskytnutia príspevku a bude považovaný
za neoprávnený.
Žiadateľ je ku dňu predloženia ŽoNFP povinný mať vyhlásené verejné obstarávanie
na zákazku podaktivity C1(okrem výnimiek ustanovených výzvou).
Žiadateľ musí mať vysporiadané majetkovoprávne vzťahy k nehnuteľnosti, ktorej sa
týka projekt.
Žiadateľ je povinný ukončiť realizáciu všetkých aktivít projektu do 20 mesiacov od
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

Oprávnené výdavky:



Služby – spracovanie energetického auditu, príprava projektu GES, realizácia
verejného obstarávania, plagát, publikovanie článkov o projekte
Mzdové výdavky/odmeny (v prípade dohôd mimo prac. pomeru) – spracovanie
energetického auditu, príprava projektu GES, realizácia verejného obstarávania,
riadenie projektu – interné

