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Formálne náležitosti výzvy 
 

Operačný program:  Kvalita životného prostredia 

Špecifický cieľ:  4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a 
 opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou 
 pre všetky typy území 

Fond:  Európsky fond regionálneho rozvoja 

Poskytovateľ:  Ministerstvo životného prostredia zastúpené SIEA 
 

Indikatívna výška finančných prostriedkov:  5 000 000 € 

Maximálna intenzita pomoci:  95 % (85% EFRR + 10% ŠR) 
 

Typ výzvy:  otvorená    

Dátum vyhlásenia:  2. augusta 2019 

Dátum uzavretia 1. hodnotiaceho kola:  31. októbra 2019 

Dátum uzavretia 2. hodnotiaceho kola:  31. januára 2020 



Podmienky poskytnutia príspevku 
 

I. Oprávnenosť žiadateľa 

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 

III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 

IV. Oprávnenosť miesta realizácie projektu 

V. Kritériá pre výber projektov 

VI. Spôsob financovania 

VII. Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných 
predpisoch 

VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku 



 

I. Oprávnenosť žiadateľa 

        

1. Právna forma 

 subjekty ústrednej správy – verejnoprávne inštitúcie, neziskové 
organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, 

 subjekty územnej samosprávy – obce, VÚC, rozpočtové a príspevkové 
organizácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné 

služby   

 

2. Podmienka nebyť dlžníkom na daniach, vedených miestne 

príslušným daňovým úradom 

 žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach v sume vyššej ako 40 EUR 

 



 

I. Oprávnenosť žiadateľa 

 

3. Podmienka nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení 

 žiadateľ nesmie byť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení v žiadnej 

zdravotnej poisťovni v sume vyššej ako 100 EUR 

 

4. Podmienka nebyť dlžníkom na sociálnom poistení  

 žiadateľ nesmie byť dlžníkom na sociálnom poistení v sume vyššej ako 40 

EUR  

 

5. Podmienka, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, 

reštrukturalizačné konanie, nie  je v konkurze alebo v 

reštrukturalizácii 

 nevzťahuje sa na subjekty uvedené v § 2 zákona 7/2005 Z. z.   

 

  

 



 

I. Oprávnenosť žiadateľa 

 

6. Podmienka zákazu vedenia výkonu rozhodnutia voči žiadateľovi  

 

7. Podmienka, že žiadateľ nie je podnikom v ťažkostiach 

 podmienky pre určenie – Inštrukcia k určeniu podniku v ťažkostiach 

 

8. Podmienka finančnej spôsobilosti spolufinancovania projektu 

 žiadateľ má zabezpečené finančné zdroje minimálne vo výške rozdielu 

COV a žiadaného NFP 

 

9. Podmienka schváleného programu rozvoja a územnoplánovacej 

dokumentácie 

 vzťahuje sa iba na obce a VÚC v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. 

 

 



 

I. Oprávnenosť žiadateľa 

 

10. Podmienka, že žiadateľ, ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen 

štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba splnomocnená 

zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP, neboli právoplatne 

odsúdení za TČ korupcie, za TČ poškodzovania finančných záujmov 

EÚ, za TČ legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za TČ založenia, 

zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za TČ 

machinácie pri VO a verejnej dražbe  

 

11.  Podmienka, že žiadateľ, ktorým je PO, nemá právoplatne uložený 

trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať 

pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ alebo trest zákazu 

účasti vo VO podľa osobitného predpisu 

 

 

 

 
 



 

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

12. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 

  oprávnený typ aktivity: 

C.     Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni 

  2 podaktivity: 

C1. Vypracovanie účelových energetických auditov 

C2. Príprava projektu GES 

 
 

C1.  Vypracovanie účelových energetických auditov 

 vypracovanie EA odborne spôsobilou osobou 

 výsledkom podaktivity je písomná správa z EA 

 každé navrhované opatrenie - vyjadrenie k realizovateľnosti GES 

 zverejnenie správy z EA na webovom sídle po dobu udržateľnosti projektu 

 

 
 



 

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

12. Podmienka oprávnenosti aktivít projektu 

 

C2.  Príprava projektu GES 

 príprava podkladov k obstaraniu GES a realizácia jedného VO 

 zabezpečuje odborný nezávislý poradca v súčinnosti s ďalšími subjektmi 

 výsledkom podaktivity je: 

• uzavretie Zmluvy/Zmlúv o energetickej efektívnosti pre VS 

• oznámenie o výsledku verejného obstarávania 
 
 

             Všeobecné podmienky oprávnenosti aktivít 

 realizácia podaktivity C1 alebo C1 a C2 

 vypracovanie jediného EA 

 
 



 

II. Oprávnenosť aktivít realizácie projektu 
 

13. Podmienka oprávnenosti začatia a skončenia realizácie hlavných 

aktivít projektu 

  začatie realizácie hlavnej aktivity najskôr 1. februára 2019 

  zákaz zrealizovania všetkých hlavných aktivít pred predložením ŽoNFP 

 

 

III. Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu 
 

14. Podmienka, že výdavky projektu sú oprávnené 

 výdavky projektu musia v súlade s podmienkami oprávnenosti v zmysle: 

• Príručka k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty 

OP KŽP 2.2  

• Príloha č. 4 Výzvy Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov 



 

IV. Oprávnenosť miesta realizácie projektu 
 

15. Podmienka, že projekt je realizovaný na oprávnenom území 

 oprávneným miestom realizácie projektu - celé územie Slovenskej    

republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj 

 pre stanovenie oprávnenosti - rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie 
sídlo žiadateľa 

 

 

V. Kritériá pre výber projektov 
 

16. Podmienky splnenia kritérií pre výber projektov 

Projekt musí spĺňať - Kritériá pre výber projektov Operačného programu 

Kvalita životného prostredia, verzia 2.1 
 

 

 
 



 

VI. Spôsob financovania 
 

17. Podmienka relevantného spôsobu financovania 

Uplatňujú sa nasledovné spôsoby financovania: 

 refundácia, 

 predfinancovanie, 

 kombinácia oboch vyššie uvedených spôsobov financovania, 

v súlade s pravidlami ustanovenými v dokumente 

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a 

Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 

– 2020.  
 

Forma poskytovaného príspevku: nenávratný finančný príspevok 
 

 

 

 

 

 
  



 

VII. Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z 

osobitných predpisov 
 

18. Podmienky týkajúce sa štátnej pomoci a vyplývajúce zo schém 

štátnej pomoci/pomoci de minimis 

 realizácia oprávnených aktivít nie je poskytovaním štátnej pomoci 

 zákaz porušenia pravidiel štátnej pomoci  

 

19. Podmienka neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania 

štátneho príslušníka tretej krajiny za obdobie 5 rokov 

predchádzajúcich podaniu ŽoNFP 

 

20. Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu 

 ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené VO na podaktivitu C1, okrem 

• zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO 

• zákaziek na ktoré sa zákon o VO nevzťahuje 

 

 

 

 

 

 
  



 

VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku  
 

21. Podmienka mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a 

povolenia na realizáciu aktivít projektu 

 stavba musí byť výlučnom vlastníctve / podielovom spoluvlastníctve / 

správe žiadateľa 

 iné práva ako uvedené nespĺňajú podmienku  

 

22. Oprávnenosť z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi 

 projekt musí byť v súlade s horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj a 
Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia 

 

23. Maximálna a minimálna výška príspevku 

 minimálna výška NFP:        5 000 EUR 

 maximálna výška NFP:   200 000 EUR 

 
 

 

 

 

 

 

 
  



 

VIII. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku  
 

24. Časová oprávnenosť realizácie projektu 

 povinnosť ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu do 20 mesiacov od 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, pri dodržaní časovej oprávnenosti 
výdavkov uvedenej v Príručke k OV pre DOP v. 2.2 

 

25. Podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska definovania 

merateľných ukazovateľov projektu 

 výsledky realizácie projektu musia byť kvantifikovateľné 

prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu 

 zoznam merateľných ukazovateľov projektu - Príloha č. 3 Výzvy 

 povinnosť stanovenia nenulových cieľových hodnôt relevantných MÚ 

 

26. Podmienka zákazu opätovného predloženia ŽoNFP s rovnakým 

predmetom projektu v prípade neukončenia schvaľovacieho 

procesu 

 

 

 
  



 

Vypracovanie a predloženie ŽoNFP 
 

Všeobecné zásady 
 

 používať vždy aktuálnu dokumentáciu k dátumu vyhlásenia výzvy 

 vždy používať formuláre upravené príslušným usmernením k výzve 

 

Predkladanie ŽoNFP 

 formulár ŽoNFP vrátane všetkých príloh ŽoNFP elektronicky prostredníctvom 
ITMS2014+ a zároveň 

 formulár ŽoNFP bez príloh v písomnej forme: 

 v elektronickej forme prostredníctvom e-schránky SIEA alebo 

 v listinnej forme v origináli 

 



 

Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 1 ŽoNFP  Plnomocenstvo (ak relevantné) 

Príloha č. 2 ŽoNFP  Dokument preukazujúci právnu subjektivitu 

žiadateľa (ak relevantné) 

Príloha č. 3 ŽoNFP  Test podniku v ťažkostiach (ak relevantné) 

Príloha č. 4 ŽoNFP  Účtovná závierka za referenčné účtovné obdobie 

(ak relevantné) 

Príloha č. 5 ŽoNFP  Dokumenty preukazujúce finančnú spôsobilosť 

žiadateľa (záväzný formulár – Úverový prísľub) 

Príloha č. 6 ŽoNFP  Uznesenie (výpis z uznesenia) o schválení 

programu rozvoja a príslušnej územnoplánovacej 

dokumentácie (ak relevantné)  



 

Prílohy ŽoNFP 
 

Príloha č. 7 ŽoNFP  Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra 

  trestov/Výpis z registra trestov (záväzný formulár – 

  Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z RT) 

Príloha č. 8 ŽoNFP  Dokumentácia k oprávnenosti výdavkov (záväzný 

  formulár) 

Príloha č. 9 ŽoNFP  Ukazovatele finančnej situácie žiadateľa (záväzný 

  formulár) (ak relevantné) 

Príloha č. 10 ŽoNFP  Doklady preukazujúce vysporiadanie majetkovo - 

  právnych vzťahov (ak relevantné) 



 
 
 
 

                                     ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ 
 
  
 
 
 
 
Slovenská inovačná a energetická agentúra 
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