SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ
AGENTÚRA
Opatrenie 2.1 Zvyšovanie
energetickej efektívnosti na strane
výroby aj spotreby a zavádzanie
progresívnych technológií v
energetike
Schéma na podporu efektívneho
využívania energie v priemysle a
službách na to nadväzujúcich
(PRIEBEŽNÁ VÝZVA)

Kód výzvy KaHR – 21DM – 1402
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Výzva KaHR-21DM-1402
Dôležité údaje
Poskytovateľ pomoci – MH SR ako riadiaci orgán pre OP KaHR
Vykonávateľ pomoci – Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Prioritná os 2 – Energetika
Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby
zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a službách
na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis)
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Dátum vyhlásenia výzvy : 23. septembra 2014
Dátum uzávierky výzvy : priebežne do 13.januára 2015
Indikatívna výška finančných prostriedkov : 3 000 000 EUR

Výzva KaHR-21DM-1402
Konanie o žiadostiach o NFP


Konanie o ŽoNFP bude prebiehať v rámci jednotlivých kôl,
najneskôr do 13.januára 2015, alebo do vyčerpania
alokovaných finančných prostriedkov, podľa toho , ktorá
skutočnosť nastane skôr.



Uzavretie I.kola výzvy je 18.novembra 2014
Uzavretie II.kola výzvy je 13.januára 2015



3

Výzva KaHR-21DM-1402
Oprávnenosť žiadateľa
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty zo súkromného sektora – fyzické alebo právnické
osoby podľa § 2 ods. ( 2) písm.a) a b) zákona č .513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR a ktoré plánujú realizovať
jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú ďalšie podmienky stanovené v rámci
výzvy.
Oprávneným žiadateľom je:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri
Verejná obchodná spoločnosť, Spoločnosť s ručením obmedzeným,
Komanditná spoločnosť, Akciová spoločnosť, Družstvo, fyzická osoba
podnikajúca na základe živ. oprávnenia a je zapísaná do obch. registra
b) osoba nezapísaná v obchodnom registri- fyzická osoba- podnikateľ (osoba,
ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia a je zapísaná do
živnostenského registra)
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Výzva KaHR-21DM-1402
Veľkosť podniku- definícia MSP použitá v
prílohe Nariadenia Komisie (ES) č.651/2014
zo 17.júna 2014
Kategória
podniku

„ MSP“

Počet
pracovníkov:
(Zamestnáva
menej ako)

< 250

Ročný obratnepresahuje

Celková ročná súvaha
-nepresahuje

≤50 mil. eur

≤43 mil. eur
alebo

5

Malý
podnik

< 50

Mikro
podnik

< 10

≤ mil 10. eur

≤10 mil. eur
alebo

≤2 mil. eur

≤2 mil. eur
alebo

Výzva KaHR-21DM-1402
Miesto realizácie projektu
Východné
Slovensko

Západné Slovensko

Stredné Slovensko
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Výzva KaHR-21DM-1402
Forma a výška pomoci
Minimálna výška NFP – 5 000 EUR
Maximálna výška NFP – zodpovedá kladnému rozdielu medzi
maximálnou výškou pomoci de minimis, t.j. 200 000 EUR a
výškou už poskytnutej (kumulovanej) pomoci de minimis v
priebehu 3 fiškálnych rokov( dvoch predchádzajúcich a
prebiehajúceho fiškálneho roku)
Maximálne výška pomoci pri zohľadnení kumulácie je 200 000
EUR
Celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu 2 000 000
EUR
Celkové výdavky na projekt nie sú obmedzené
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Výzva KaHR-21DM-1402
Maximálna intenzita pomoci na projekt

Región pomoci NUTS II

Veľkosť
podniku

8

Západné Slovensko
(mimo Bratislavského
kraja)

Stredné a východné
Slovensko

Stredný podnik

50,00 %

60,00 %

Malý podnik a
mikro podnik

60,00 %

70,00%

Výzva KaHR-21DM-1402
Oprávnené projekty
Cieľom je dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie
v priemysle a službách na to nadväzujúcich
Oprávnenosť projektov je vymedzená :
1. Oprávnenými aktivitami, ktoré sa realizujú v rámci
projektu
2. Zameraním projektu na podnikateľskú činnosť
v oprávnenom odvetví
Obidve podmienky musia byť naplnené súčasne.
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Výzva KaHR-21DM-1402
Oprávnené aktivity
1)

Rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to
nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to:
a. zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie
objektov,
b. rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a
klimatizačných systémov,
c. rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia.
2) Zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby energie za účelom
zníženia spotreby energie ; uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných
technológií ;
3) Modernizácia a rekonštrukcia
a. rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií priemyselných areálov ;
b. systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov.
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Výzva KaHR-21DM-1402
Zameranie projektu na podnikateľskú činnosť
v oprávnenom odvetví

Projektom musí dochádzať k rozvoju podnikateľskej činnosti v oprávnených odvetviach,
ktoré sú zadefinované prostredníctvom kódov Štatistickej klasifikácie ekonomických
činností (SK NACE) nasledovne :
1.Sekcia B – Ťažba a dobývanie
2.Sekcia C – Priemyselná výroba , s výnimkou:
a.
Prvovýroby poľnohospodárskych výrobkov
b.
Spracovania a marketingu poľnohospodárskych výrobkov
(podrobnejšie –príručka pre žiadateľa str.9-10)
Ostatné odvetvia hospodárstva zadefinované prostredníctvom kódov SK NACE sú považované
za neoprávnené pre poskytnutie pomoci na základe tejto výzvy.
SK NACE sa uvádza v súlade s prevažujúcim zameraním projektu na obdobie v ktorom sa
realizáciou projektu rozvíja podnikateľská činnosť žiadateľa.
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Výzva KaHR-21DM-1402
Doba fyzickej realizácie projektu
-

-

-

-
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Doba fyzickej realizácie projektu je maximálne 12 mesiacov
Dobu fyzickej realizácie projektu je možné po uzavretí zmluvy o NFP predĺžiť na základe
žiadosti predloženej vykonávateľovi, maximálne do termínu 31.decembra 2015
Začatie prác na projekte nastane dňom začatia realizácie hlavnej aktivity, ktorá začína
ako prvá t.j. dňom :
Začatia stavebných prác na projekte, alebo ;
Vystavenia prvej písomnej objednávky pre dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti
prvej zmluvy uzavretej s dodávateľom, pokiaľ nebola vystavená objednávka
začatie poskytovania služieb týkajúcich sa projektu ;
Začať práce na projekte je možné už pred podpisom zmluvy o NFP, najskôr však v deň
vyhlásenia výzvy, pričom oprávnenosť výdavkov je podmienená ich obstaraním na
základe výsledkov VO.

Výzva KaHR-21DM-1402
Miesto realizácie projektu
Pre stanovenie oprávnenosti je rozhodujúce miesto realizácie projektu, nie
sídlo žiadateľa .Oprávneným môže byť aj projekt predložený žiadateľom so
sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji za podmienky, že projekt je
realizovaný na území jedného zo samosprávnych krajov, zadefinovaných vo
výzve.
Projekt môže byť realizovaný len na jednom mieste, pričom jedno miesto
realizácie projektu predstavuje súhrn nehnuteľností, ktoré tvoria súčasť jedného
priemyselného areálu, resp. jeden areál.
Za miesto realizácie projektu sa považuje aj viacero susediacich parciel, resp.
pozemkov.
Upozornenie : Oprávnenosť miesta realizácie projektu , ako podmienky
poskytnutia pomoci je overované vykonávateľom v rámci kontroly formálnej
správnosti.
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Výzva KaHR-21DM-1402
Oprávnené výdavky
Oprávnenými výdavkami sú výdavky vynaložené v súvislosti s realizáciou
oprávneného projektu na :
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku,
- Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku –sofvéru, pričom podiel výdavkov
na obstaranie softvéru nesmie presiahnuť 25 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekt,
- Rekonštrukcia stavebných objektov súvisiacich výlučne len s technológiou,
pričom výdavky na stavebné objekty súvisiace výlučne s technológiou nesmú
presiahnuť 25 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt
- Rekonštrukciu objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti
-
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Výzva KaHR-21DM-1402
Oprávnené výdavky
Majetok obstaraný, alebo zhodnotený v rámci projektu z NFP alebo
jeho časti musí spĺňať tieto podmienky :
-

-

-
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Musí byť používaný výlučne prijímateľom pri výkone podnikateľskej činnosti v
rámci projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje podmienka týkajúca sa používania
majetku výlučne na výkon podnikateľskej činnosti v rámci projektu sa
nevzťahuje na oprávnené projekty zamerané na rekonštrukciu objektov za
účelom zlepšenia tepelno energetickej hospodárnosti(bod 1 kap.2.2.1)
Musí byť zaradený do majetku prijímateľa a zostať v jeho majetku min.3 roky po
ukončení realizácie projektu pri dodržaní zákona o účtovníctve (odpisovanie
majetku)
Musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov
VO vykonaného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní

Výzva KaHR-21DM-1402
Oprávnené výdavky z hľadiska času,
výška a opodstatnenosti
- bezprostredne súvisia s realizáciou oprávneného projektu a aktivitami,
- vznikli v čase od začatia do ukončenia prác na projekte a v súvislosti
s projektom,
- sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne a navzájom sa
neprekrývajú,
- sú preukázateľné originálmi účtovných dokladov a sprievodnou
dokumentáciou,
- sú uvedené v zmluve o poskytnutí NFP v znení platných dodatkov
Upozornenie : Oprávnené výdavky môžu byť preplatené až po vykonaní kontroly
postupov a princípov VO zo strany vykonávateľa
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Výzva KaHR-21DM-1402
Neoprávnené výdavky
-

-

-
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Za oprávnené výdavky nie je možné považovať :
úroky z úverov a pôžičiek;
leasing;
poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále;
poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane;
výdavky na odstavenie atómových elektrární z prevádzky;
výdavky na nákup pozemkov a nehnuteľností;
výdavky na výstavbu nových priestorov;
výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení;
výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku;
výdavky na jednoduché nahradenie zastaraných strojov/prístrojov/zariadení
novými strojmi/prístrojmi/zariadeniami rovnakými, resp. horšími technickými
parametrami;
všetky osobné výdavky;
prevádzkové výdavky;

Výzva KaHR-21DM-1402
Neoprávnené výdavky
Za oprávnené výdavky nie je možné považovať :
-

výdavky vynaložené v súvislosti s vypracovaní žiadosti o NFP (projektu) a
projektovým riadením;
výdavky na VO realizované v zmysle zákona o verejnom obstarávaní;
vratná daň z pridanej hodnoty(DPH);
výdavky na marketing;
iné výdavky nesúvisiace s projektom;

Upozornenie : Oprávnenosť výdavkov projektu ako podmienky poskytnutia pomoci
je overovaná vykonávateľom v rámci kontroly formálnej správnosti
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Výzva KaHR-21DM-1402
Merateľné ukazovatele
ENERGETICKÉ UKAZOVATELE PODĽA AKTIVITY PROJEKTU
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Výsledok

Aktivita

Zateplená plocha (m2)
(vykazovanie aj v rámci HP TUR)

- rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a
služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej
náročnosti a to:
a)
zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu
obvodovej konštrukcie objektov

Počet nových a/alebo
technicky zhodnotených
zariadení (počet)
(vykazovanie aj v rámci HP TUR)

- rekonštrukcia a modernizácia stavebných objektov v oblasti priemyslu a
služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej
náročnosti a to:
b) rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov
ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov,
c) rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia
- modernizácia a rekonštrukcia
a) rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií priemyselných
areálov;
b) systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov.

Počet nových/ modernizovaných
systémov monitorovania a/alebo
riadenia (počet)
(vykazovanie aj v rámci HP IS)

zavádzanie systémov merania a riadenia v oblasti výroby a spotreby
energie za účelom zníženia spotreby energie; uvedené nezahŕňa nákup
energeticky úspornejších výrobných technológií;

Výzva KaHR-21DM-1402
Povinný ukazovateľ dopadu
„Úspora energie „
Žiadateľ je v každom prípade povinný zvoliť
merateľný ukazovateľ dopadu „Úspora energie“

Dopad

Aktivita

Úspora energie (GJ/rok) Pre všetky oprávnené
(vykazovanie aj v rámci aktivity
HP TUR)
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Výzva KaHR-21DM-1402
Ukazovatele horizontálnych priorít
MJ

Typ

Vykazovanie
v ŽoNFP

Povinný ukazovateľ
[áno/nie]

Počet

Výsledok

Tab. 12 a 15A
ŽoNFP

povinný v závislosti
od realizovaných aktivít

Zateplená plocha

m2

Výsledok

Úspora energie

(GJ/rok)

Dopad

Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení (počet)

Počet

Výsledok

Ukazovatele sledovania horizontálnych politík ES

Informačná spoločnosť (ďalej len „HP IS“)
Počet nových/modernizovaných systémov monitorovania
a/alebo riadenia

Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR“)

21

povinný v závislosti
od realizovaných aktivít
Tab. 12 a 15B
ŽoNFP

áno

povinný v závislosti
od realizovaných aktivít

Výzva KaHR-21DM-1402
Verejné obstarávanie
Pomoc nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý nebude
postupovať v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o VO a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade s podmienkami stanovenými
poskytovateľom.
Predmetom VO je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných
prác, poskytovanie služieb a všetky položky/logické celky, ktoré
bolo v ŽoNFP deklarované ako oprávnené.
Žiadateľ je povinný začať proces VO vo vzťahu k predkladanej
ŽoNFP najneskôr pred jej predložením vykonávateľovi.

22

KaHR-21DM-1402
Postupy verejného obstarávania



Zákazkou podľa § 9 ods.9 je teda zákazka, ktorej predpokladaná hodnota zákazky je nižšia
ako :
a) 20.000 EUR bez DPH pri tovaroch a službách
b) 30 000 EUR bez DPH pri stavebných prácach
Upozornenie : Zmluva o NFP nadobúda účinnosť predložením originálu, resp. úradne
osvedčenej fotokópie zmluvy uzavretej medzi žiadateľom/prijímateľom a dodávateľom ako
výsledkov VO vykonávateľovi.
Vykonávateľ vyžaduje kompletnú dokumentáciu o priebehu VO



UPOZORNENIE : bližšie usmernenie z MH SR vydané dňa 4.novembra 2014
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Výzva KaHR-21DM-1402
Podnik v ťažkostiach
Za podnik v ťažkostiach sa považuje podnik, ktorý spĺňa aspoň jednu z podmienok
a)
b)
c)
d)
i.

ii.
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V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, keď sa viac ako polovica jej
upísaného základného imania prekryla akumulovanými stratami,
V prípade spoločnosti, keď aspoň niektorí spoločníci neobmedzene ručia za
záväzky spoločnosti, kde sa viac ako polovica kapitálu vykazovaného v
účtoch firmy prekryla akumulovanými stratami,
Keď je podnik predmetom kolektívneho konkurzného konania, alebo spĺňa
kritériá podľa vnútroštátneho práva na zaradenie do kolektívneho
konkurzného konania na žiadosť veriteľov,
V prípade podniku, ktorý nie je MSP, keď za posledné dva roky :
Bol účtovný pomer dlhu podniku k vlastnému imaniu vyšší ako 7,5 a
Pomer zisku podniku pred úrokmi, zdanením a odpismi k úrokovému krytiu
bol nižší než 1,0.
Výnimku pod písmenami a) a b) majú tie podniky, ktoré boli v čase
posudzovania podmienok v ťažkostiach založené menej ako 3 roky

Výzva KaHR-21DM-1402
Príloha č.1 ŽoNFP – Opis projektu

-

Cieľom prílohy je podrobným spôsobom rozviesť údaje a informácie o projekte
stručne uvedené vo formulári ŽoNFP

Podrobným spôsobom popisuje projekt z hľadiska jednotlivých aktivít,
merateľných ukazovateľov realizácie projektu, situácie spoločnosti žiadateľa
pred a po ukončení realizácie projektu, popisuje prostredie v ktorom žiadateľ
pôsobí, jeho produkty, plánovaný spôsobom realizácie a pod. (príručka pre
žiadateľa str.73)
- Všetky informácie musia byť v s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNFP
-
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Výzva KaHR-21DM-1402
Príloha č.2 ŽoNFP – Dokumentácia
k verejnému obstarávaniu
V rámci prílohy č.2 je žiadateľ povinný predložiť :
a)
Oznámenie o vyhlásení VO alebo jeho ekvivalent spolu s notifikačnou e-mailovou správou
od ÚVO a prijatí oznámenia o vyhlásení VO na zverejnenie :
V prípade zákazky podľa § 9, ods.9 zákona o VO je dokladom o začatí VO napr:
i.
Kópia vytlačených e-mailových správ odoslaných potenciálnym uchádzačom,
ii. V prípade oslovenia potenciálnych uchádzačov prostredníctvom faxu žiadateľ predkladá
potvrdenia o úspešnom odoslaní príslušných faxových správ,
iii. V prípade oslovenia potenciálnych uchádzačov prostredníctvom poštovej zásielky žiadateľ
predkladá podacie lístky preukazujúce odoslanie výzvy /výziev na predloženie ponúk,
iv. V prípade prieskumu trhu uskutočneného prostredníctvom prehliadania internetových
stránok dodávateľov, resp. ich katalógov v printovej podobe je dôkazom o začatí
VO(printscreen internetových stránok, resp. fotokópie strán z katalógov
v.v. V prípade použitia kombinácie žiadateľ predkladá kombináciu vyššie spomínaných
dokladov analogicky a zároveň predmetná kópia musí byť podpísaná štatutárnym orgánom
žiadateľ (príručka str. 79)
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Výzva KaHR-21DM-1402
Príloha č.2 ŽoNFP – Dokumentácia
k verejnému obstarávaniu
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b) dokumenty preukazujúce výpočet predpokladanej hodnoty zákazky
v súlade s § 5 zákona o VO
c) dokument obsahujúci výdavky rozpočtu ŽoNFP a ich priradenie k
vyhláseným VO
Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky môže žiadateľ predložiť
formou rozpočtu vypracovaného odborne spôsobilou osobou
potvrdeného pečiatkou, alebo predložením minimálne troch
cenových ponúk od troch subjektov, pričom predpokladanú
hodnotu zákazky odporúčame stanoviť na základe hodnoty
najnižšej ponuky (príručka pre žiadateľa str.79)

Výzva KaHR-21DM-1402
Príloha č.3 ŽoNFP – Elektronické
neprepisovateľné médium
V rámci tejto prílohy ŽoNFP predkladá:
Elektronické neprepisovateľné médium s elektronickými verziami :
a) Vyplnený formulár opis projektu (príloha č.1 ŽoNFP),
b) Podrobného rozpočtu projektu (príloha č.4 ŽoNFP) vo formáte MS
Excel,
c) Správa z energetického auditu (príloha č.14),
d) Krycí list správy z energetického auditu (príloha č.14a ŽoNFP) vo
formáte MS Excel
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Výzva KaHR-21DM-1402
Príloha č.4 ŽoNFP - Podrobný
rozpočet projektu
V rámci tejto povinnej prílohy ŽoNFP predkladá tlačenú verziu podrobného
rozpočtu
-- príloha je v elektronickom formáte MS Excel s predvyplnenými vzorcami
žiadateľ vypĺňa iba bunky, ktoré nie sú podfarbené šedou farbou
-

- Je potrebné zachovať formát tabuľky
-
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Podrobný rozpočet musí byť vypracovaný v súlade s dokumentáciou
predkladanou v rámci prílohy č.2 a to na úrovni položiek
zodpovedajúcich najnižšej detailnosti rozpočtu – detailnosť výkazu výmer

Výzva KaHR-21DM-1402
Príloha č.5 ŽoNFP – Modelové
vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP
Žiadateľ predkladá :
-

-

-

-
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Vyplnené modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP, podpísané
štatutárnym orgánom žiadateľa nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia
ŽoNFP
Pri vypracovaní treba postupovať v súlade s definíciou MSP – Príloha I
Nariadenia Komisie (ES) č.651/2014 zo 17.júna 2014 o vyhlásení určitých
kategórií pomoci za zlučiteľné so vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108
zmluvy
Všetky údaje uvádzané v modelovom vyhlásení sa musia viazať na posledné
schválené účtovné obdobie a musia byť vypočítané na ročnej báze
Údaje nesmú byť v rozpore s údajmi, ktoré sú súčasťou poznámok k účtovnej
závierke.

Výzva KaHR-21DM-1402
Príloha č.6 ŽoNFP – Účtovná
závierka vrátane poznámok
Žiadateľ predkladá účtovnú závierku (vrátane poznámok)
V prípade ak sa jeho účtovné obdobie zhoduje s kalendárnym rokom,
predkladá účtovnú závierku za účtovné obdobie ukončené k 31.decembru
2013,
V prípade ak žiadateľ predkladá účtovnú závierku za hospodársky rok, je
povinný predložiť účtovnú závierku za ucelené účtovné obdobie
predchádzajúce účtovnému obdobiu, počas ktorého predkladá ZoNFP,
V prípade, že žiadateľ nedisponuje účtovnou závierkou za účtovné obdobie,
ktoré predchádza účtovnému obdobiu, počas ktorého predkladá ŽoNFP z
dôvodu, že si v zmysle podmienok zákona o účtovníctve uplatnil predĺženie
termínu predloženia daňového priznania predloží žiadateľ účtovnú závierku za
posledné účtovné obdobie, ktorou disponuje.
Žiadateľ predkladá prílohu č.6 prostredníctvom elektronickej alebo listinnej
formy (príručka pre žiadateľa str. 82 )
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Výzva KaHR-21DM-1402
Príloha č.7 ŽoNFP – Doklad
preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa
Žiadateľ predkladá:
Výpis z Obchodného registra SR,
Výpis zo Živnostenského registra SR
Doklady nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP
Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa môže byť vydaný
tiež subjektom, ktorý je oprávnený na výkon činnosti ako tzv.
osvedčujúca osoba podľa §7 ods.4 zákona č.275/2006 Z.z. o
informačných systémoch verejnej správy
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Výzva KaHR-21DM-1402
Príloha č.8 ŽoNFP – Výpis z registra
trestov
Žiadateľ predkladá :
Výpis z registra trestov štatutárneho orgánu žiadateľa uvedeného vo výpise z
Obchodného, resp. Živnostenského registra SR, nie starší ako 3 mesiace ku
dňu predloženia ŽoNFP
V prípade viacerých štatutárnych zástupcov za každého štatutára, resp.
konateľa
V prípade cudzieho štátneho príslušníka ako člena štatutárneho orgánu
predkladá:
Výpis z reg. trestov (cudzí štátny príslušník, ktorý má trvalý pobyt na území
SR), alebo
Úradne preložený doklad rovnocennej dôkazovej hodnoty z domovskej krajiny
(nie starší ako 3 mesiace )
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Výzva KaHR-21DM-1402
Príloha č.9 ŽoNFP – Potvrdenie daňového
úradu o úhrade daní spravovaných daňovým
úradom
Žiadateľ predkladá na účely overenia tejto podmienky :
- Potvrdenie daňového úradu o tom, že žiadateľ (daňový subjekt) nie je
daňovým dlžníkom, pričom potvrdenie vydáva príslušný správca dane
alebo Kompetenčné centrum finančných operácií v zmysle zákona
č.563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok)
Potvrdenie daňového úradu musí jasne definovať, že žiadateľ nie je
daňovým dlžníkom
Nebudú akceptované potvrdenia, v ktorých je uvedený výrok
vymáhané výkonom rozhodnutia“
Uvedený doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia
ŽoNFP.
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Výzva KaHR-21DM-1402
Príloha č.10 ŽoNFP – Potvrdenie Sociálnej a zdravotných
poisťovní o úhrade poistného na zdravotné, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné a dôchodkové sporenie

Žiadateľ predkladá na účely overenia tejto podmienky :
- Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o tom, že žiadateľ nie je dlžníkom
sociálneho poistenia (podrobnejšie príručka str.85)
- Potvrdenia zo zdravotných poisťovní do ktorých odvádza príspevok
za svojich zamestnancov o tom, že nie je dlžníkom poistného na
zdravotné zabezpečenie
- Čestné prehlásenie, že žiadateľ nie je dlžníkom iných zdravotných
poisťovní
- Uvedený doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu
predloženia ŽoNFP
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Výzva KaHR-21DM-1402
Príloha č.11 ŽoNFP – Potvrdenie o zabezpečení
finančných zdrojov spolufinancovania projektu

Žiadateľ predkladá na účely overenia splnenia tejto podmienky jeden,
alebo kombináciu viacerých nasledujúcich dokladov:
- Potvrdenie z banky, alebo pobočky zahraničnej banky, že žiadateľ disponuje
potrebnou výškou finančných prostriedkov (napr. výpis z účtu, resp. doklad o
disponibilnom zostatku na účte )
- Uvedený doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ŽoNFP
- Platný záväzný úverový prísľub, z ktorého bude zrejmé, že úver bude slúžiť
na financovanie projektu zadefinovaného v ŽoNFP,
- Platnú úverovú zmluvu, z ktorej bude zrejmé, že úver bude slúžiť na
financovanie projektu zadefinovaného v ŽoNFP (bližšie príručka str. 86)
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Výzva KaHR-21DM-1402
Príloha č.12 ŽoNFP – Doklad preukazujúci vlastnícky, alebo
iný právny vzťah žiadateľa oprávňujúci žiadateľa užívať
všetky nehnuteľnosti, ktoré súvisia s realizáciou projektu

Budovy alebo stavby musia byť vo výlučnom vlastníctve alebo bezpodielovom spoluvlastníctve
žiadateľa (podnikateľského subjektu).
Pozemky môžu byť vo výlučnom vlastníctve, bezpodielovom alebo podielovom
spoluvlastníctve, alebo v prenájme žiadateľa (podnikateľského subjektu)
Vlastníctvo nehnuteľnosti osobou, ktorá je konateľom spoločnosti nie je prípustné.
Podnájomné zmluvy na nehnuteľnosti nie sú prípustné.
Žiadateľ predkladá :
1. Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné práva k nehnuteľnostiam:
a) výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony(stavby, budovy ), alebo
b) výpis z listu vlastníctva použiteľného na právne úkony (pozemky), alebo
c) zmluvu o dlhodobom prenájme ( v prípade prenájmu pozemkov)
2. Snímku z kat. mapy s vyznačením všetkých nehnuteľností s ktorými sa projekt realizuje
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Výzva KaHR-21DM-1402
Príloha č.12 ŽoNFP – Doklad preukazujúci vlastnícke alebo
iné práva k všetkým nehnuteľnostiam, na ktorých a/alebo
v súvislosti s ktorými sa projekt realizuje
Žiadateľ predkladá :
V prípade výlučného vlastníctva nehnuteľností – výpis z listu vlastníctva preukazujúci vlastnícke
práva k nehnuteľnostiam
V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov – výpis z listu vlastníctva, platný písomný
súhlas manžela/manželky s užívaním majetku, pričom tento súhlas sa vydáva podľa § 145
ods.1 Občianskeho zákonníka
V prípade podielového vlastníctva pozemkov – výpis z listu vlastníctva, platný písomný súhlas
spoluvlastníkov na užívanie spoločnej veci , pričom súhlas sa vydáva podľa § 139 Občianskeho
zákonníka
V prípade prenájmu pozemkov – zmluva/-y o dlhodobom nájme, výpis z listu vlastníctva, z
ktorého sú zrejmé práva majiteľa nehnuteľností k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné
bremená a ťarchy
Odporúčanie : Nájomné právo k pozemkom sa odporúča zapísať na list vlastníctva v zmysle
zákona č.162/1995 Z.z. (katastrálny zákon)
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Výzva KaHR-21DM-1402
Príloha č.13 ŽoNFP – Doklad v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon )
Žiadateľ predkladá :
a) Právoplatné stavebné povolenie, alebo
b) Písomné oznámenie stavebného úradu, že nemá námietky proti ukončeniu stavby,
stavebných úprav alebo udržiavacích prác
ALEBO
c) Vyjadrenie stavebného úradu z ktorého jednoznačne vyplýva, že predmetná stavba
nepodlieha stavebnému povolenie, ani ohlasovacej povinnosti

Upozornenie :
Uvedený doklad je žiadateľ povinný predložiť aj v prípade, že sa týka neoprávnených výdavkov,
ktoré sú zahrnuté v projekte.
Všetky doklady musia byť vystavené na celý predmet projektu (všetky aktivity, všetky výdavky)
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Výzva KaHR-21DM-1402
Príloha č.14 ŽoNFP – Správa
z energetického auditu
Žiadateľ predkladá :
- Správu z energetického auditu vypracovanú energetickým audítorom podľa § 8
ods.4 a 5 a § 9 ods.1 zákona č.476/2008 Z.z. (zákon o energetickej efektívnosti)
- Pre účely žiadosti o NFP spracováva energetický audítor zapísaný v Zozname
energetických audítorov
- Nakoľko ide o špeciálny audit pre objektívne posúdenie a určenie dosiahnutých
hodnôt úspor energie, výroby energie, objemu produkcie emisií atď. zvolí audítor
príslušný postup realizácie auditu ako aj rozsah spracovania správy
- V prehľadnej forme musí obsahovať okrem špecifikácie rozsahu projektu, aj
spracovanie energetických bilancií projektu, investičnej náročnosti, hodnoty
relevantných projektových merateľných ukazovateľov, ako aj technické detaily
projektu vyplývajúce na tieto hodnoty vrátane výpočtov
- Na tieto účely je energetický audítor oprávnený využiť štruktúru a formu
Krycieho listu správy z energetického auditu, ktorá tvorí spolu so Správou z
energetického auditu povinnú prílohu k ŽoNFP
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Výzva KaHR-21DM-1402
Príloha č.14a Krycí list správy
z energetického auditu
Krycí list je pripravený v MS Excel a na základe vstupných údajov
je počítaný výsledok a dopad energetických aktivít a opatrení.
Na základe vypočítaných hodnôt v červených bunkách uvedie
žiadateľ tieto hodnoty ako povinné merateľné ukazovatele projektu
ku ktorým pripojí ďalšie povinné merateľné ukazovatele v súlade s
pokynmi uvedenými v kapitole 3.3.Všeobecné merateľné
ukazovatele
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Výzva KaHR-21DM-1402
Predkladanie ŽoNFP
Žiadosť o NFP vrátane príloh sa vypracováva v slovenskom jazyku
- Žiadateľ vypracuje žiadosť o NFP prostredníctvom formulára vo verejnej
časti ITMS (www.itms.sk),
- Po vyplnení žiadosti o NFP zabezpečí žiadateľ jej elektronické odoslanie
- Následne po elektronickom odoslaní žiadosti o NFP cez aplikáciu vytlačí
vyplnenú žiadosť v papierovej forme, podpíše ju štatutárny orgán
žiadateľa v zmysle výpisu z OR SR , doplní všetky povinné prílohy,
vyhotoví kópie a zabezpečí jej doručenie /odoslanie na adresu :
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava 27
Žiadosť o NFP vrátane príloh sa predkladá v 3 vyhotoveniach, t.j.
1originál a 2 kópie
-
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Výzva KaHR-21DM-1402
Usmernenie č.1 (vydané 4.novembra 2014)
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Vykonávateľ umožní žiadateľom, ktorí predložili ŽoNFP
najneskôr v deň zverejnenia Usmernenia, aby do termínu
uzavretia výzvy dodatočne predložili prílohy ŽoNFP, resp. ich
časti, ktoré boli dotknuté zmenami vyplývajúcimi z Usmernenia,
v súlade s podmienkami platnými ku dňu uzavretia výzvy.
V prípade ak tak neučinia, budú vyzvaní na doplnenie v rámci
kontroly formálnych náležitostí ŽoNFP.

Výzva KaHR-21DM-1402
Individuálne otázky k výzve
Ak žiadateľ nenájde odpoveď na svoje otázky obráti sa na :
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27
tel.: 02/58 248 451 fax.:02/53 421 019
fondy@siea.gov.sk
-
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Osobné konzultácie po telefonickom objednaní sa
1x informačný seminár

Výzva KaHR-21DM-1402

Ďakujeme za pozornosť
SIEA
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