Prehľad výziev OP KŽP implementovaných v gescii SIEA
Výzva
OPKZP-PO4-SC421-2017-30
Podpora energetickej
efektívnosti a využívania
energie z obnoviteľných
zdrojov v podnikoch

Dátum
Uzávierka Uzávierka Uzávierka Uzávierka
vyhlásenia 1. kola
2. kola
3. kola
4. Kola*
29.09. 2017 15.01.2018 15.03.2018 15.05.2018 15.7.2018

Zameranie výzvy
Zníženie energetickej náročnosti a
zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov
energie v podnikoch

Oprávnení žiadatelia


fyzické a/alebo právnické osoby
oprávnené
na
podnikanie
(mikropodniky, malé podniky a stredné
podniky)

Oprávnené aktivity
A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP
B. Implementácia opatrení z energetických auditov
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.
V rámci aktivity B je podpora zameraná na realizáciu
opatrení vyplývajúcich z energetických auditov, a to:






Vyhlásené výzvy (aktuálne)**








OPKZP-PO4-SC441-2017-35
Zvyšovanie počtu miestnych
plánov a opatrení súvisiacich s
nízkouhlíkovou stratégiou pre
všetky typy území

27. 12. 2017 15.04.2018 15.07.2018 15.10.2018 15.01.2019 Zvyšovanie počtu miestnych plánov
a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou
stratégiou pre všetky typy území





subjekty územnej samosprávy
subjekty ústrednej správy
neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby

rekonštrukcia a modernizáciu stavebných
objektov v oblasti priemyslu a služieb na to
nadväzujúcich za účelom zníženia ich
energetickej náročnosti
rekonštrukcia a modernizácia existujúcich
energetických zariadení za účelom zvýšenia
energetickej účinnosti a zníženia emisií
skleníkových plynov
rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby
a rozvodu stlačeného vzduchu;
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);
výstavba, modernizácia a rekonštrukcia
rozvodov energie, resp. rozvodov energetických
médií;
modernizácia a rekonštrukcia systémov
vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov,
ale len spolu s inými opatreniami na zníženie
spotreby elektriny v podniku;
iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu
spotreby primárnych energetických zdrojov
(nevzťahujúce sa na body 1 až 6)

B.
Zavádzanie
systémov
energetického
a
environmentálneho
manažérstva
vrátane
energetických
auditov
a
schémy
EÚ pre
environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)
V rámci uvedeného typu aktivity, ktorý je zároveň aj
hlavnou aktivitou je podpora zameraná na podaktivity:




B1 Zavádzanie systémov environmentálneho
manažérstva vrátane schémy EÚ pre
environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) v
nadväznosti na schválené nízkouhlíkové
stratégie alebo ich časti za účelom zlepšenia a
dlhodobého zabezpečenia kvality riadenia
spotreby energie
B2 Zavádzanie systémov energetického
manažérstva vrátane energetických auditov v
nadväznosti na schválené nízkouhlíkové
stratégie alebo ich časti za účelom zlepšenia a

dlhodobého zabezpečenia kvality riadenia
spotreby energie.
Oprávnený projekt je iba projekt, v ktorom žiadateľ
bude realizovať aspoň jednu oprávnenú podaktivitu.
OPKZP-PO4-SC411-2017-36
Zvýšenie podielu
obnoviteľných zdrojov energie
na hrubej konečnej
energetickej spotrebe SR

27.12. 2017 31.03.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov
energie na hrubej konečnej energetickej
spotrebe SR








fyzické a/alebo právnické osoby
oprávnené na podnikanie (malé
podniky, stredné podniky a veľké
podniky)
subjekty ústrednej správy
subjekty územnej samosprávy
neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby
združenia fyzických a/alebo právnických
osôb

A.Výstavba
zariadení
využívajúcich
biomasu
prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie
existujúcich energetických zariadení s maximálnym
tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív

OPKZP-PO4-SC441-2018-39
Zvyšovanie počtu miestnych
plánov a opatrení súvisiacich s
nízkouhlíkovou stratégiou pre
všetky typy území

06.04.2018 31.07.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 Zvyšovanie počtu miestnych plánov
a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou
stratégiou pre všetky typy území




A. Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových
subjekty územnej samosprávy
neziskové organizácie poskytujúce stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské
oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií
všeobecne prospešné služby
rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky
V rámci uvedeného typu aktivity je podpora zameraná
na podaktivitu:
A1 Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej
nízkouhlíkovej stratégie;

OPKZP-PO4-SC411-2018-41
Zvýšenie podielu
obnoviteľných zdrojov energie
na hrubej konečnej
energetickej spotrebe SR

31.05.2018 31.08.2018 30.11.2018 28.2.2019 31.05.2019 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov
energie na hrubej konečnej energetickej
spotrebe SR



fyzické a/alebo právnické osoby
oprávnené na podnikanie (malé
podniky, stredné podniky a veľké
podniky)
subjekty ústrednej správy
subjekty územnej samosprávy
neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby
združenia fyzických a/alebo právnických
osôb






Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej,
hydrotermálnej alebo geotermálnej
energie s
použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej
energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj
v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a
energetické využívanie skládkového plynu a plynu
z čistiarní odpadových vôd.
Pre túto výzvu sú oprávnené nasledovné podaktivity:
 B3
Výstavba
zariadení
na
využitie
aerotermálnej,
hydrotermálnej
alebo
geotermálnej energie s použitím tepelného
čerpadla;
 B4 Výstavba zariadení na využitie geotermálnej
energie priamym využitím na výrobu tepla a
prípadne aj v kombinácii s tepelným
čerpadlom;
 B5 Výstavba zariadení na výrobu a energetické
využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní
odpadových vôd.

* Termíny uzavretia prípadných ďalších hodnotiacich kôl sú stanovené v intervale 2 resp.3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola. K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia Poskytovateľa z dôvodu
nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Poskytovateľ zverejní upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy na webovom sídle www.op-kzp.sk najneskôr mesiac pred plánovaným dátumom uzavretia výzvy. Skutočný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk.
** Kompletné informácie k vyhláseným výzvam sú zverejnené na webovom sídle www.op-kzp.sk

