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Okolnosti výzvy:
• Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v roku 2023 končí = podporené

projekty musia byť zrealizované do 12/2023
• Cieľom výzvy č. 79 je pomôcť podnikom a podporiť ich samovýrobu elektriny v situácii,

keď ceny energií rastú a efektívne dočerpať európske zdroje.
• Zdroje na výzvu boli presunuté z oblastí, v ktorých by inak zostali nevyužité vďaka

spolupráci SIEA s ministerstvom hospodárstva a ministerstvu životného prostredia.

Pripravujeme:
• Obdobnú výzvu pre verejný sektor s plánovanou výškou alokácie 5miliónov eur.

Oprávnenými žiadateľmi budú obce,mestá a vyššie územné celky, verejné inštitúcie
vrátane vysokých škôl a ústredná správa.

Vyčlenené zdroje:
• Sumy vyčlenené na obe výzvy zohľadňujú skutočnosť, že prostriedky je možné a nutné

využiť len do konca roku 2023. V oboch prípadoch sa môžu ešte zvýšiť, v závislosti
od dopytu a objemu uvoľnených prostriedkov z iných oblastí.
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Operačný program Kvalita životného prostredia

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na

hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Zameranie Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu
elektriny

Dopytovo orientovaná výzva typu otvorená

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je

10 000 000 €

Výška podpory: 

• min. výška NFP – neustanovená

• max. výška NFP - 6 mil. EUR na jeden podnik a jeden investičný projekt  

Výzva vyhlásená dňa 22.decembra 2022

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola 31. január 2023

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola 28. február 2023

Nasledujúce termíny sú v mesačných intervaloch
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Vo výzve je stanovených 22 podmienok poskytnutia príspevku, rozdelených
do nasledovných kategórii, ktorých splnenie je nevyhnutným predpokladom
na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok:

• Oprávnenosť žiadateľa

• Oprávnenosť aktivít realizácie projektu

• Oprávnenosť miesta realizácie projektu

• Kritériá pre výber projektov

• Podmienky poskytnutia príspevku vyplývajúce z osobitných predpisoch

• Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku
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Oprávnení žiadatelia:

• podniky/subjekty zapísané v Obchodnom alebo Živnostenskom registri  

min. 36 kalendárnych mesiacov pred predložením ŽoNFP, mikropodniky, 
malé stredné a veľké podniky bez obmedzenia SK NACE

• obecný podnik, ktorý je zapísaný v obchodnom registri najmenej 36 
kalendárnych mesiacov pred predložením ŽoNFP a podniká napr. v 
oblasti dodávky tepla

Neoprávnení žiadatelia:

• podnikatelia podľa osobitných predpisov, napr. lekári, advokáti, športovci

• verejný sektor

• neziskové organizácie

• spoločenstvo vlastníkov bytov

Miesto realizácie projektu 

• celé územie SR okrem Bratislavského kraja
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Finančné zdravie:

• nebyť podnikom v ťažkostiach, 

• zákaz konkurzu a reštrukturalizácie, 

• zákaz výkonu rozhodnutia nad 1000 EUR 

Ochrana finančných záujmov/integrity:

• absencia nároku vrátenia pomoci na základe rozhodnutia EK

• zákaz evidencie v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia
(EDES)

• absencia uloženia vybraných trestov PO

• bezúhonnosť FO

• neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania osôb tretích krajín
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Oprávnená aktivita:

• Výstavba fotovoltického zariadenia/elektrárne na priamu výrobu elektrickej
energie

• Jedna ŽoNFP = jedno zariadenie, jeden žiadateľ = jedna a viac ŽoNFP

• Jedno zariadenie: Distribučná sústava – skupina fotovoltických panelov

s jedným bodom pripojenia

Ostrovná prevádzka – jedno fyzické miesto, bez

pripojenia do distribučnej sústavy

Spôsob prevádzky:

• Pripojenie do distribučnej sústavy - inštalovaný výkon väčší ako 10 kWe a
menší ako 500 kWe

• Ostrovná prevádzka – bez obmedzenia inštalovaného výkonu
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Oprávnené výdavky:

• Nákup softvéru (účtovná skupina 013) – max 10% celkových
oprávnených výdavkov

• Nákup samostatných hnuteľných vecí (účtovná skupina 022) – výdavky
na dodávku zariadení využívajúcich slnečnú energiu na výrobu elektriny,
na uskladnenie elektrickej energie, ich montáž / inštaláciu vrátane
montážneho materiálu ako aj všetky nevyhnutné komponenty a práce
na uvedenie zariadení do skúšobnej a trvalej prevádzky a prvého

zaškolenia obsluhy zariadení

• Nákup batériového úložiska - ŽoNFP bude vzhľadom na zvýšenú
investičnú náročnosť projektu znevýhodnená v rámci hodnotiaceho
kritéria Value for Money.

Neoprávnené výdavky:

• Zoznam je uvedený v Prílohe č.4 Osobitné podmienky oprávnenosti
výdavkov a v kapitole 8 Príručky k OV pre DOP

• Výdavky účtovnej skupiny 021 Stavby nie sú vo výzve oprávnené
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Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku:

• povinnosť predloženia Energetického auditu, pre účely tejto výzvy
postačuje účelový energetický audit

• povinnosť predloženia Projektovej dokumentácie (aj v prípade 
zariadení s menším výkonom)

• povinnosť predloženia povolenia na realizáciu projektu vydaným 
príslušným povoľovacím orgánom (napr. stavebné povolenie, 
ohláška) 

• povinnosť predloženia povolenia na pripojenie zariadenia do 
distribučnej sústavy, ktoré musí byť vydané na žiadateľa, nie vlastníka 
budovy - ak relevantné 

• ukončenie verejného obstarávania/obstarávania ku dňu predloženia
ŽoNFP t.j. uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom s odkladacou
podmienkou účinnosti

• nadobudnutie účinnosti uzavretej zmluvy/zmlúv s úspešným
uchádzačom najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP
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Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku:

• možnosť realizovať jedno alebo viacero verejných
obstarávaní/obstarávaní

• povinnosť postupovať v súlade so zákonom o VO (ak relevantné) a
jednotnou príručkou k VO

• zákaz začatia prác na projekte pred predložením ŽoNFP

• možnosť umiestnenia fotovoltického zariadenia na strechu/pozemok,
ktoré má žiadateľ dlhodobo v nájme, avšak nesmie nastať technické
zhodnotenie stavby

• preukázanie súladu s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov
na životné prostredie

• realizácia hlavnej aktivity projektu, musí byť ukončená
do 31.decembra 2023 (uvedenie zariadenia do prevádzky napr.
Protokol o vykonaní skúšobnej prevádzky, Revízna správa)

• oprávnené výdavky musia skutočne vzniknúť a byť uhradené
prijímateľom do 31.decembra 2023
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Intenzita pomoci: mikro a malý podnik 80 %

stredný podnik 70%

veľký podnik 60%

Výpočet NFP:

• celkové oprávnené výdavky x intenzita pomoci (60%, 70%, 80%)

• COV = investičné výdavky (FVE) - kontrafaktuálny scenár (KVET len na
báze zemného plynu)

• stanovenie hodnoty kontrafaktuálneho scenára:

1) prieskumom trhu

2) znaleckým posudkom

3) výpočtom - uvedie sa inštalovaný výkon predmetu projektu a

následne budú výdavky na kontrafaktuálnu investíciu automaticky

vypočítané (453 tis.EUR/1 MWe, Príloha č.10 ŽoNFP)
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Podmienky oprávnenosti a spôsob určenia výšky oprávnených výdavkov sú 
ustanovené v čl. 41 nariadenia EÚ o skupinových výnimkách a zároveň v 
Schéme štátnej pomoci OZE v znení dodatku č. 3 aplikovanej pre túto výzvu.

Príklady výpočtu NFP s použitím stanovenia kontrafaktuálnej investície 
výpočtom:

• Výpočet NFP: investičné výdavky (FVE) - kontrafaktuálny scenár = COV

investičné výdavky(1MW)1,0 mil. EUR – kontrafaktuálna investícia 453 tis. EUR = 

547 tis. EUR x intenzita 80% (MP) = 437,6 tis. EUR

Spôsob financovania projektu: 

• predfinancovanie, 

• refundácia 

• kombinácia predfinancovania a refundácie
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Kritéria pre výber projektov:

Hodnotiace kritéria: vylučujúce hodnotiace kritéria

bodované hodnotiace kritéria

• Kladné vyhodnotenie všetkých vylučujúcich kritérií a zároveň splnenie
minimálnej hranice bodovaných kritérií ( t.j. 30 bodov), ktorá predstavuje
60% z maximálneho počtu bodov.

Výberové kritéria: 

• sa aplikujú iba v prípade, keď z disponibilnej alokácie na výzvu nie je 
možné podporiť v príslušnom hodnotiacom kole všetky žiadosti, zohľadňujú 
sa pritom usmerňujúce zásady špecifického cieľa, ktorými sú

1) Príslušnosť projektu k veľkostnej kategórií zariadenia

2) Príspevok projektu k zvýšeniu kapacity výroby energie z OZE vyjadrený

na základe hodnoty Value for Money (EUR/hodnota výkonu MW)

• Aplikáciou uvedených výberových kritérií sa určí poradie ŽoNFP, podľa 
ktorého sú ŽoNFP schvaľované do výšky disponibilnej alokácie na výzvu. 
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Pri vypracovaní a predložení ŽoNFP:

• používať vždy aktuálnu dokumentáciu ŽoNFP k dátumu vyhlásenia
výzvy

• používať formuláre upravené príslušným usmernením k výzve

(ak relevantné)

• https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/79-vyzva-zamerana-na-
vystavbu-zariadeni-na-vyuzitie-slnecnej-energie-na-vyrobu-elektriny-
opkzp-po4-sc411-2022-79/

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/79-vyzva-zamerana-na-vystavbu-zariadeni-na-vyuzitie-slnecnej-energie-na-vyrobu-elektriny-opkzp-po4-sc411-2022-79/


ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27/A, 827 99 Bratislava, 

tel. č.: 02/58 248 451,462 

www.op-kzp.sk

www.siea.sk

http://www.op-kzp.sk/
http://www.siea.sk/

