Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila v rámci Operačného programu Kvalita
životného prostredia výzvu na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej
energetickej spotrebe SR- OPKZP-PO4-SC411-2020-63
Oprávnení žiadatelia: mikropodniky, malé a stredné podniky, veľké podniky, t.j.:
• osoby zapísané v obchodnom registri,
• osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
• osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnost. oprávnenia podľa osobitných predpisov
(pričom musia byť účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve a disponovať účtovnými závierkami minimálne za
referenčné účtovné obdobie a jemu bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie).

Výška príspevku: 75 - 85%
Termín uzavretia hodnotiacich kôl: 30. 06. 2020, 31. 08. 2020, + každý druhý nasledujúci mesiac.
Výška príspevku:
Minimálna výška NFP: 10 000 Eur
Maximálna výška NFP: 200 000 Eur (schéma de minimis)
Oprávnené aktivity:
A. Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie
existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych
palív (musí dôjsť k náhrade (výmene) alebo k prebudovaniu (zmene) pôvodne existujúceho zdroja na báze fosílnych palív
na zariadenie na báze OZE).

B. Výstavba zariadení na (nemusí dôjsť k náhrade (výmene) pôvodne existujúceho zdroja na báze fosílnych palív, a teda
môže dôjsť k výstavbe nového zariadenia na báze OZE bez potreby výmeny):

•
•
•
•

využitie slnečnej energie na výrobu tepla (podaktivita B3);
využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
(podaktivita B4);
využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s
tepelným čerpadlom (podaktivita B5);
výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd
(podaktivita B6).

Oprávnenými na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:
•
•

súčasťou ŽoNFP musí byť energetický audit,
výmena fosílneho paliva (s výnimkou zem. plynu) náhradou za tuhú drevnú biomasu (aktivita A)

(Touto výzvou nebudú podporené projekty zamerané na výstavbu zariadení na využitie vodnej energie, projekty zamerané na
výstavbu zariadení na využitie bioplynu a biometánu a projekty, ktorých sa len časť fosílneho paliva, s výnimkou paliva potrebného
na zapaľovanie, nahradí biomasou nie sú oprávnené na podporu ).
MEDIINVEST Consulting, s.r.o. | sídlo: Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš | kancelária: Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov
IČO: 45483078 | IČ DPH: SK2023019911 | Bankové spojenie: VÚB a.s., Prešov – Masarykova 13 |IBAN: SK940200 0000 0027 3358 1251
www.mediinvest.sk | mediinvest@mediinvest.sk | sekretariat@mediinvest.sk, tel. 0948 174 346, 0948 635 525
ZQ 1-01

Oprávnené výdavky:
•

nákup softvéru,

•

stavebné práce,

•

stavebný dozor,

•

odborný autorský dohľad,

•

nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane dodávky a montáže
zariadení a prvého zaškolenia obsluhy,

•

modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia.

Všetky ostatné informácie ohľadom výzvy (podmienky oprávnenosti, oprávnené aktivity, podmienky
poskytnutia pomoci, podmienky spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a pod.) Vám radi
poskytneme v kancelárii spoločnosti MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Volgogradská 9/B v Prešove,
alebo na tel. čísle: 0907 337 794 – Mgr. Zuzana Adamčáková.
Tešíme sa na budúcu spoluprácu.

Tím MEDIINVEST Consulting

Naša práca hovorí za nás http://www.mediinvest.sk/referencie
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