Príloha č. 2 Analýza zabezpečovacích prostriedkov pre OP KŽP vo forme tabuľky

Prioritná os 4: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita 1: Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov energie

Špecifický cieľ

Výstupy/podporované
aktivity

Zvýšenie podielu OZE
na hrubej konečnej
energetickej
spotrebe SR

Aktivita A: zariadenia
na spaľovanie biomasy
(hnuteľný majetok –
technológia)

Oprávnení
prijímatelia

FO alebo PO
oprávnené na
podnikanie

Zabezpečovať
ÁNO/NIE

ÁNO (v prípade
vybraných typov
prijímateľov)

združenia FO alebo
PO osôb

Typ prijímateľov
u ktorých sa
zabezpečenie
vyžaduje
FO alebo PO
oprávnené na
podnikanie
Združenia FO alebo
PO osôb

subjekty ústrednej
správy
subjekty územnej
samosprávy
neziskové organizácie
poskytujúce
všeobecne prospešné
služby
Aktivita B: zariadenia
na výrobu biometánu,
vodné elektrárne,
zariadenia na
využívanie
obnoviteľných zdrojov
energie (výroba tepla
a energie)
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FO alebo PO
oprávnené na
podnikanie
združenia FO alebo
PO

ÁNO (v prípade
vybraných typov
prijímateľov)

FO alebo PO
oprávnené na
podnikanie
Združenia FO alebo
PO osôb

Vhodná forma
zabezpečenia
pohľadávok RO

Dôvody v prípade
„NEZABEZPEČOVAŤ“

záložné právo na
hnuteľné veci a
technológie, ktoré
budú nadobudnuté
alebo zhodnotené
z NFP, alebo na iný
vhodný majetok,
prípadne doplnkové
zabezpečenie formou
ručenia spoločníkov
alebo členov
štatutárnych orgánov
PO, prípadne iných
osôb, bankovej
záruky a
zabezpečovacej
zmenky

kritérium a) + b) +
e)*** v prípade
subjektov, u ktorých
sa zabezpečenie
pohľadávky
nevyžaduje

záložné právo na
nehnuteľnosti, na
hnuteľné veci a
technológie, ktoré
budú nadobudnuté
alebo zhodnotené
z NFP alebo na iný
vhodný majetok,

kritérium a) + b) +
e)*** v prípade
subjektov, u ktorých
sa zabezpečenie
pohľadávky
nevyžaduje
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subjekty ústrednej
správy

prípadne doplnkové
zabezpečenie formou
ručenia spoločníkov
alebo členov
štatutárnych orgánov
PO, prípadne iných
osôb, bankovej
záruky a
zabezpečovacej
zmenky

subjekty územnej
samosprávy
neziskové organizácie
poskytujúce
všeobecne prospešné
služby
Aktivita C: informačný
systém (vlastník SIEA),
malé zariadenia na
výrobu energie a tepla
z OZE (FO)

Slovenská inovačná a
energetická agentúra
(príspevková
organizácia MH SR
ako prijímateľ
národného projektu,
v rámci ktorého bude
pomoc poskytovaná
ďalším subjektom
ako užívateľom)
FO alebo PO
oprávnené na
podnikanie
(POZN: Prijímateľom
bude SIEA (národný
projekt), reálnymi
vlastníkmi
a nadobúdateľmi
malých zariadení OZE
(slnečné kolektory,
tepelné čerpadlá,
kotly na biomasu
a pod.) budú FO
nepodnikatelia. Títo
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NIE

N/A

N/A

kritérium a) + b) + c)
+ e)***
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ale nie sú v priamom
zmluvnom vzťahu
s RO (príspevok im
poskytuje prijímateľ,
ktorým je SIEA)
Zvýšenie výkonu
malých zariadení na
využívanie OZE v
Bratislavskom
samosprávnom kraji

Aktivita A: totožné
ako aktivita C vyššie,
len na území BSK:
informačný systém
(vlastník SIEA), malé
zariadenia na výrobu
energie a tepla z OZE
(FO)

Slovenská inovačná a
energetická agentúra
(príspevková
organizácia MH SR
ako prijímateľ
národného projektu,
v rámci ktorého bude
pomoc poskytovaná
ďalším subjektom
ako užívateľom)
FO alebo PO
oprávnené na
podnikanie
(POZN: Prijímateľom
bude SIEA (národný
projekt), reálnymi
vlastníkmi
a nadobúdateľmi
malých zariadení OZE
(slnečné kolektory,
tepelné čerpadlá,
kotly na biomasu
a pod.) budú FO
nepodnikatelia. Títo
sú ale nie sú
v priamom
zmluvnom vzťahu
s RO (príspevok im
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NIE

N/A

N/A

kritérium a) + b) + c)
+ e)***
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poskytuje prijímateľ,
ktorým je SIEA)
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Investičná priorita 2: Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch

5

Zabezpečovať
ÁNO/NIE

Typ prijímateľov
u ktorých sa
zabezpečenie
vyžaduje

Vhodná forma
zabezpečenia
pohľadávok RO

FO alebo PO
oprávnené na
podnikanie v
priemyselných
odvetviach a v
službách
nadväzujúcich na
tieto odvetvia

NIE

N/A

N/A

FO alebo PO
oprávnené na
podnikanie v
priemyselných
odvetviach a v
službách
nadväzujúcich na
tieto odvetvia

ÁNO

u všetkých
prijímateľov rovnako

Záložné právo na
nehnuteľnosti, na
hnuteľný majetok
a technológie získané
alebo zhodnotené z
NFP, prípadne na iný
vhodný majetok,
prípadne ďalšie
doplnkové formy
zabezpečenia
v USMERNENIA

Špecifický cieľ

Výstupy/podporované
aktivity

Oprávnení
prijímatelia

Zníženie energetickej
náročnosti a zvýšenie
využívania OZE v
podnikoch

Aktivita A: energetický
audit (dokument)

Aktivita B: investície
do nehnuteľného
majetku
(rekonštrukcia
a modernizácie stavieb
v oblasti priemyslu
a služieb,) investície do
technológií
(rekonštrukcia
a modernizácia
energetických
zariadení,
rekonštrukcia
a modernizácia
systémov výroby
a rozvodu stlačeného
vzduchu, rozvody
energie).

Dôvody v prípade
„NEZABEZPEČOVAŤ“

kritérium c)***

N/A
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(POZN: Podpora je
zameraná na aktivity
viažuce sa na
nehnuteľný majetok
a/alebo technológie
s cieľom znížiť
energetickú
náročnosť)
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Investičná priorita 3: Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach,
vrátane verejných budov a v sektore bývania
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Špecifický cieľ

Výstupy/podporované
aktivity

Zníženie spotreby
energie pri prevádzke
verejných budov

Aktivita A: investície
do existujúceho
nehnuteľného majetku
(zateplenie verejných
budov, výmena
technológie na
vykurovanie – nákup
technológií do budov)

Oprávnení
prijímatelia

subjekty ústrednej
správy
subjekty územnej
samosprávy
verejnoprávne
ustanovizne

Zabezpečovať
ÁNO/NIE

Typ prijímateľov
u ktorých sa
zabezpečenie
vyžaduje

Vhodná forma
zabezpečenia
pohľadávok RO

NIE

N/A

N/A

Dôvody v prípade
„NEZABEZPEČOVAŤ“

kritérium a) + b) +
e)***
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Investičná priorita 4: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej
mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

Špecifický cieľ

Výstupy/podporované
aktivity

Zvyšovanie počtu
miestnych plánov a
opatrení súvisiacich s
nízkouhlíkovou
stratégiou pre všetky
typy území

Aktivita A: strategické
dokumenty

Oprávnení
prijímatelia

subjekty územnej
samosprávy

Zabezpečovať
ÁNO/NIE

Typ prijímateľov
u ktorých sa
zabezpečenie
vyžaduje

Vhodná forma
zabezpečenia
pohľadávok RO

NIE

N/A

N/A

kritérium a) + b) + c)
+ e)***

NIE

N/A

N/A

kritérium a) + b) + c)
+ e)***

NIE

N/A

N/A

kritérium a) + b) + c)
+ e)***

Dôvody v prípade
„NEZABEZPEČOVAŤ“

neziskové organizácie
poskytujúce
všeobecne prospešné
služby
Aktivita B, C:
energetické audity,
zavádzanie systémov
manažérstva,
poradenstvo

subjekty ústrednej
správy
subjekty územnej
samosprávy
neziskové organizácie
poskytujúce
všeobecne prospešné
služby

Aktivita D, E, F:
poradenstvo,
informačné aktivity,
vzdelávacie aktivity,
informačný systém
monitorovania
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Slovenská inovačná
a energetická
agentúra
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Investičná priorita 5: Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple

Špecifický cieľ

Výstupy/podporované
aktivity

Rozvoj účinnejších
systémov
centralizovaného
zásobovania teplom
založených na
dopyte po
využiteľnom teple

Aktivita A: rozvody tepla
(výstavba/rekonštrukcia)

Oprávnení
prijímatelia

FO alebo PO
oprávnené na
podnikanie

Zabezpečovať
ÁNO/NIE

ÁNO (v prípade
vybraných typov
prijímateľov)

združenia FO alebo
PO osôb

Typ prijímateľov
u ktorých sa
zabezpečenie
vyžaduje
FO alebo PO
oprávnené na
podnikanie
združenia FO a PO

subjekty ústrednej
správy
subjekty územnej
samosprávy

Aktivita B: zariadenia na
výrobu elektriny a tepla
(špeciálne technológie
na výrobu
tepla/elektriny)

FO alebo PO
oprávnené na
podnikanie
združenia FO alebo
PO
subjekty ústrednej
správy
subjekty územnej
samosprávy
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ÁNO (v prípade
vybraných typov
prijímateľov)

FO alebo PO
oprávnené na
podnikanie
združenia FO a PO

Vhodná forma
zabezpečenia
pohľadávok RO

Dôvody v prípade
„NEZABEZPEČOVAŤ“

záložné právo na
nehnuteľnosti, na
hnuteľný majetok
a technológie
získané alebo
zhodnotené z NFP,
prípadne na iný
vhodný majetok,
prípadne ďalšie
doplnkové formy
zabezpečenia
v zmysle
USMERNENIA

kritérium a) + b) +
e)*** v prípade
subjektov, u ktorých
sa zabezpečenie
pohľadávky
nevyžaduje

záložné právo na
nehnuteľnosti, na
hnuteľný majetok
a technológie
získané alebo
zhodnotené z NFP,
prípadne na iný
vhodný majetok,
prípadne ďalšie
doplnkové formy
zabezpečenia
v zmysle
USMERNENIA

kritérium a) + b) +
e)*** v prípade
subjektov, u ktorých
sa zabezpečenie
pohľadávky
nevyžaduje
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VYSVETLIVKY:
Pokiaľ sa v tabuľke uvádzajú skratky PO a FO, ich význam je nasledovný:
*FO – akákoľvek fyzická osoba, ibaže priamo z textu vyplýva, že ide fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie (vykonávajúcu podnikateľskú činnosť
na základe živnostenského alebo iného ako živnostenského oprávnenia).
**PO – akákoľvek právnická osoba bez ohľadu na právnu formu alebo štatutárne postavenie alebo predmet činnosti, ak z textu nevyplývajú
osobitné obmedzenia, t. j. napríklad právnická osoba oprávnená na podnikanie (t. j. komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť,
spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, družstvo, prípadne iná právnická osoba oprávnená na podnikanie v súlade s právnym
poriadkom Slovenskej republiky), obec, rozpočtová/príspevková organizácia, právnická osoba vykonávajúca určitý predmet činnosti.
***Určujúce faktory pre rozhodnutie poskytovateľa o upustení od zabezpečenia pohľadávky poskytovateľa zo zmluvy o NFP v rámci OP KŽP,
zoradené zostupne podľa dôležitosti pre poskytovateľa:
a) charakter prijímateľa (druh činnosti a funkcie, ktoré prijímateľ zabezpečuje z titulu svojho právneho postavenia a rizikovosť subjektu z hľadiska
budúceho vymáhania pohľadávok;
b) účel projektu a charakter aktivít realizovaných v rámci projektu;
c) druh predmetu projektu;
d) dĺžka trvania realizácie projektu a výška poskytovaného príspevku;
e) obmedzenia vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov, napr. zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, zákon č.
138/1991 Z. z. o majetku obcí, zákon č. 213/1997 o neziskových organizáciách, zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu. Podrobnosti
ohľadne určujúcich faktorov sú uvedené v USMERNENÍ.
**** N/A – neaplikuje sa
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