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Informácia o priebehu a výsledkoch blokového grantu
Modernizácia verejného osvetlenia

Úvod
Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej „SIEA“) ako sprostredkovateľ blokového
grantu podpísala dňa 27. marca 2008 Zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku s Úradom
vlády SR. Predmetom Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku (ďalej „NFP“) bola úprava
zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Úradu
vlády sprostredkovateľovi za účelom spolufinancovania realizácie schválenej žiadosti
o poskytnutie NFP pri blokovom grante Modernizácia verejného osvetlenia.
Výška finančných prostriedkov určených na financovanie podprojektov v rámci tohto
blokového grantu je 94.881.603,06 SKK, z čoho 42,5 % predstavuje príspevok z Finančného
mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, 42,5 % príspevok z Nórskeho finančného
mechanizmu a 15 % príspevok zo štátneho rozpočtu. Prostredníctvo Finančného mechanizmu
Európskeho hospodárskeho priestoru blokový grant podporilo Nórsko, Island
a Lichtenštajnsko.

Ciele blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia
Cieľom blokového grantu je dosiahnutie úspor elektrickej energie na prevádzku verejného
osvetlenia vo výške minimálne 30% ročnej spotreby energie v porovnaní s rokom 2007
prostredníctvom modernizácie verejného osvetlenia s pozitívnym dopadom na trvalo udržateľný
rozvoj a zlepšenie kvality života miestnej populácie na Slovensku.
Finančné prostriedky budú využité v oblasti racionalizácie spotreby elektrickej energie vo
verejnom osvetlení. Konečným výsledkom realizácie jednotlivých projektov modernizácie
v konkrétnych mestách a obciach bude:

•

•
•
•
•

úspora elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia pri zachovaní alebo
zlepšení úrovne osvetlenia verejných priestranstiev obcí (toto sa pozitívne prejaví
v znížení emisií produkovaných pri výrobe elektrickej energie),
zníženie nákladov na platby za spotrebu elektrickej energie,
zníženie nákladov na údržbu systémov verejného osvetlenia,
zníženie nehodovosti a úrazov na verejných komunikáciách,
zníženie kriminality v miestach s nefungujúcim osvetlením.

Postup a stav implementácie blokového grantu
SIEA vyhlásila výzvu dňa 23. apríla 2008. Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty územnej
samosprávy v rámci celého Slovenska, a to obce a mestá a nimi zriadené rozpočtové
a príspevkové organizácie, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú systém verejného osvetlenia. Miera
spolufinancovania podprojektov z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho
priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR vo forme NFP nesmie
prekročiť 90 % celkových oprávnených výdavkov, minimálne je však 70 % celkových
oprávnených výdavkov. Spolufinancovanie konečným prijímateľom je vo výške minimálne 10
%. Koneční prijímatelia môžu prefinancovať prostriedky formou refundácie, predfinancovania
alebo ich kombináciou. Minimálna výška NFP bola stanovená na 10.000 EUR a maximálna na
150.000 EUR.
V rámci blokového grantu sú oprávnenými výdavkami výdavky súvisiace s:
•
•
•
•
•

výmenou existujúcich svietidiel za energeticky menej náročné,
inštaláciou moderných systémov riadenia osvetlenia,
úpravou, výmenou a inštaláciou nových elektrorozvádzačov v súvislosti s modernizáciou
systému verejného osvetlenia,
rekonštrukciou a/alebo výmenou káblových rozvodov súvisiacich so zmenami systému
riadenia osvetlenia,
dodaním zariadení a/alebo materiálov, ako aj ich montáž a náklady na uvedenie do
užívania.

Podporené môžu byť iba navrhnuté riešenia, ktoré využijú tzv. najvhodnejšie technológie (Best
available technology ďalej len „BAT“), čo znamená, že svietidlo musí spĺňať požiadavku
nulových svetelných emisií horizontálne alebo smerom do hora a svetelný zdroj musí spĺňať
požiadavku minimálneho merného výkonu 87 lm/W.
Žiadateľ musel vyplniť formulár žiadosti o poskytnutie NFP a spolu s prílohami poslať alebo
osobne doručiť na adresu sprostredkovateľa do termínu uzávierky – 22.8.2008. Na regionálnych
pracoviskách v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach bolo ku dňu uzávierky
celkovo prijatých 101 žiadostí. SIEA obdržala 1 žiadosť po uzávierke, táto žiadosť bola v zmysle
manuálu vrátená odosielateľovi.
Počet predložených žiadostí na regionálne pracoviská znázorňuje graf č. 1.

Následne na regionálnych pracoviskách SIEA začala formálna kontrola žiadostí o poskytnutie
NFP, ktorú vykonali pracovníci Odboru ostatných podporných programov SIEA. Výsledkom
formálnej kontroly žiadostí bolo 39 vylúčených žiadateľov a 62 žiadostí postúpilo do procesu
odborného hodnotenia. Po ukončení formálnej kontroly sa dňa 27.10.2008 uskutočnilo
zasadnutie Riadiaceho výboru, na ktorom bol náhodným výberom – žrebovaním pridelený ku
každej žiadosti o poskytnutie NFP jeden externý a jeden interný hodnotiteľ pre odborné
hodnotenie podprojektu. Riadiaci výbor vzal na vedomie a schválil dovtedajší postup realizácie
blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia.
Po ukončení odborného hodnotenia sa 18.11.2008 konalo rokovanie Hodnotiacej komisie pre
hodnotenie žiadostí o poskytnutie NFP. Hodnotiaca komisia navrhla 17 žiadostí vylúčiť
z dôvodu nevhodne navrhnutého technického riešenia, t.j. nebola splnená podmienka stanovená
vo výzve z hľadiska využitia BAT technológií.
Hodnotiaca komisia schválila 45 žiadostí s výškou NFP 90.007.685,27 Sk. Keďže výška
prostriedkov určených na financovanie podprojektov bola vyššia než Hodnotiacou komisiou
schválená výška NFP, zásobník podprojektov nebol vytvorený. Rozdelenie žiadostí podľa
prijatia a úspešnosti na základe NUTS II a NUTS III je zobrazené na grafoch č. 2 až 5. Najviac
žiadateľov o NFP bolo z Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického a Nitrianskeho
samosprávneho kraja. Percentuálne najviac neúspešných žiadateľov bolo z Prešovského
a Košického samosprávneho kraja.
Po ukončení rokovania Hodnotiacej komisie nasledoval proces prípravy a uzatvorenia zmluvy
o poskytnutí NFP. Pracovníci SIEA skontrolovali na základe predložených dokladov priebeh
verejného obstarávania, ktoré koneční prijímatelia vykonali pred podaním žiadosti o poskytnutie
NFP. Od konca marca do konca apríla 2009 bolo uzatvorených 44 zmlúv o NFP. Zoznam
schválených a zazmluvnených projektov je zverejnený na www.siea.gov.sk.
Po podpísaní zmlúv o poskytnutí NFP koneční prijímatelia začali s realizáciou podprojektov.
Povinnosťou konečných prijímateľov bolo okrem iného vypracovanie komunikačného akčného
plánu a finančného plánu podprojektu, ktoré predložili na príslušné regionálne pracovisko SIEA.
V súčasnosti prebieha realizácia podprojektov, koneční prijímatelia predkladajú žiadosti
o platbu. Zamestnanci SIEA vykonávajú administratívnu kontrolu žiadostí o platbu a overenia na
mieste, kde sa kontroluje, či bol podprojekt zrealizovaný podľa predloženej žiadosti
o poskytnutie NFP a v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve o poskytnutí NFP.

Záver
Z pohľadu SIEA ako sprostredkovateľa blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia je
možné skonštatovať nasledovné:
•

na výzvu vyhlásenú dňa 23. apríla 2008 zareagovalo 102 žiadateľov z toho 101 do
termínu uzávierky výzvy,

•

do výzvy sa zapojili obce a mestá zo všetkých samosprávnych krajov v rámci
Slovenskej republiky,

•

po kontrole formálnej správnosti žiadostí o poskytnutie NFP bolo úspešných 62
žiadateľov,

•

hodnotiaca komisia schválila 45 žiadostí, ktoré splnili podmienky uvedené vo výzve,
pričom sa nevyčerpali alokované prostriedky určené na realizáciu podprojektov,

•

zmluva o poskytnutí NFP bola k dnešnému dňu podpísaná so 44 konečnými
prijímateľmi,

•

v súčasnosti prebieha realizácia podprojektov.

Realizáciou podprojektov sa výrazným spôsobom zlepší kvalita verejného osvetlenia
v podporených obciach a mestách, zníži sa spotreba elektrickej energie a očakávame aj zvýšenie
bezpečnosti na osvetlených komunikáciách a zníženie kriminality.
V Bratislave 18. 7. 2009
Peter Kovář, riaditeľ odboru ostatných podporných programov SIEA
Kontakt: t.č.: 02/58 248 410, mail: peter.kovar@siea.gov.sk, www.siea.gov.sk
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2 – prehľad prijatých žiadostí podľa NUTS III
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3 – prehľad úspešných žiadostí podľa NUTS III
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5– prehľad úspešných žiadostí podľa NUTS II
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