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Cieľ výzvy:  

Zníženie energetickej náročnosti prevádzky vybraných verejných budov 
realizáciou nasledovných opatrení:  

 

• Zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií budov 
(steny, strechy , okná) na úroveň požadovanú príslušnými predpismi 
v danej oblasti, 

• Modernizácia zdrojov tepla pre zabezpečenie jeho efektívnej dodávky, 
• Modernizácia,  rekonštrukcia vykurovacích systémov, 
• Inštalácia regulácie pre optimálnu prevádzku vykurovacích systémov 

(hydraulické vyregulovanie, inštalácia termostatických ventilov), 
• Modernizácia systémov prípravy teplej vody, 
• Modernizácia systémov vnútorného osvetlenia 
• Modernizácia klimatizačných systémov 

 

Do pilotného projektu sa môžu zapojiť: 

• Obce v Nitrianskom a Trnavskom kraji, 

• obce s počtom obyvateľov do 5 000 (k 31.12.2007), 

• obce zahrnuté v kohéznych póloch rastu v záujmovom území inovačných 
pólov rastu,  

• obce zahrnuté v kohéznych póloch rastu mimo záujmového územia 
inovačných pólov rastu. 

 

Zoznam obcí, ktoré sú zahrnuté v kohéznych póloch rastu v záujmovom a mimo 
záujmového územia inovačných pólov rastu pre národný strategický referenčný 
rámec na roky 2007 - 2013 je uvedený na internetovej stránke www.ropka.sk 
v sekcii dokumenty na stiahnutie. 

Obec môže v rámci tejto výzvy predložiť žiadosť len na jeden projekt.   

 

Na predmet projektu  realizovaného v rámci tejto výzvy nie je možné čerpať 
príspevok z iných verejných zdrojov. 
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Forma, výška a intenzita pomoci: 

Pomoc je poskytovaná vo forme realizácie opatrení zameraných na energetickú 
efektívnosť vo výške 100 % celkových výdavkov projektu. 

Maximálna výška pomoci na jeden projekt vo finančnom vyjadrení je 600 tisíc 
EUR. 

Konečný prijímateľ bude povinný zabezpečiť: 

• stavebné povolenie 

• prípravu staveniska 

• vytýčenie inžinierskych sietí a bodov pripojenia 

• dodávku elektriny. 

 

Časový rámec: 

Zverejnenie výzvy: 16.6.2008 

Uzávierka prijímania žiadostí: 18.7.2008  

Maximálna dĺžka trvania projektu je 18 mesiacov, minimálna dĺžka nie je 
stanovená. Projekt sa môže začať realizovať po podpise zmluvy uzatvorenej 
medzi SIEA a konečným prijímateľom. 

 

Žiadosť o zapojenie sa do pilotného projektu 

Žiadosť o zapojenie sa do pilotného projektu  (ďalej len „žiadosť“) musí byť 
spracovaná na predpísanom formulári, ktorý je prílohou výzvy. Žiadosť sa vypĺňa 
v slovenskom jazyku, elektronicky a vytlačený písomný originál musí byť 
podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa. 
 
Zoznam dokumentov, ktoré musia byť predložené ako súčasť žiadosti:  
 

1. vyplnený formulár žiadosti  – 1 x originál + 1 x kópia  
2. povinné prílohy k formuláru žiadosti –  1 x originál alebo úradne 

overená kópia + 1x kópia.  
 
 
Podmienky predloženia žiadosti: 
Žiadosť musí byť doručená v uzavretom obale spolu s označením nasledovných 
údajov: 

� názov a adresa žiadateľa  

� názov a adresa SIEA 

� nápis „kód výzvy: 01 

� nápis „NEOTVÁRAŤ“ 
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 Názov žiadateľa 

Adresa žiadateľa 

kód výzvy: 01 

NEOTVÁRAŤ 
 
 
 
 

Slovenská inovačná a energetická 
agentúra 

Odbor ostatných podporných programov 

Bajkalská 27 

827 99 Bratislava 

 
Žiadosť musí byť doručená osobne alebo kuriérom alebo doporučene poštou do 
termínu stanovenom v tejto výzve. Za dátum prijatia žiadosti sa považuje dátum 
a čas jej fyzického doručenia na SIEA.  
 
V prípade doručenia žiadosti osobne, pracovník, ktorý prijal zásielku, vyplní 
Potvrdenie o prijatí žiadosti a odovzdá ho doručovateľovi. V prípade doručenia 
žiadostí poštou, resp. kuriérom, obdrží žiadateľ doklad potvrdzujúci doručenie 
žiadosti od subjektu vykonávajúceho doručovanie zásielok (napr. poštová 
doručenka, potvrdenie kuriérskej služby). Tento doklad nahrádza Potvrdenie 
o prijatí žiadosti.  
 

 

Kontakt: 

Slovenská inovačná a energetická agentúra, 

Odbor ostatných podporných programov, 

Bajkalská 27,  

827 99 Bratislava 

Tel.: 02/58 248 410 

 

 

Informácie:  

Všetky podklady pre žiadateľov sú k dispozícii na www.siea.gov.sk.  

Podrobnejšie informácie o grante je možné získať telefonicky na tel. čísle: 
02/58 248 410 alebo e-mailom na adrese: office@siea.gov.sk.  


