
 
Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu 
elektriny  

 

Špecifický cieľ: 
Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej 
konečnej energetickej spotrebe SR. 

 

Oprávnené územie: 
Všetky kraje Slovenskej republiky okrem regiónu Bratislavský kraj  

 

Oprávnení žiadatelia: 
FYZICKÉ alebo PRÁVNICKÉ osoby, ktoré 

 sídlo Žiadateľa je na území SR okrem regiónu Bratislavský kraj 
 vykonávajú podnikateľskú činnosť minimálne 36 mesiacov 

 
 

 

Oprávnenosť aktivít: 

Prílohou ŽoNFP musí byť energetický audit,  vypracovaný odborne spôsobilou 
osobou. Pre účely tejto výzvy sa za energetický audit považuje aj účelový 
energetický audit s predmetom energetického auditu minimálne v rozsahu 
oprávnenej aktivity tejto výzvy alebo energetický audit podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 
9 zákona č. 321/2014 Z. z., ak je oprávnená aktivita tejto výzvy v energetickom 
audite samostatne identifikovateľná. 
 
Podporené budú iba zariadenia:  

 s inštalovaným výkonom väčším ako 10 kWe a menším ako 500 kWe s 
jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy,  

 bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky 
zariadenia, teda bez pripojenia zariadenia do distribučnej sústavy. 

 
NFP poskytnutý veľkému podniku v rámci tejto výzvy nesmie viesť k podstatnému 
zníženiu pracovných miest v danom území v rámci EÚ. 
 
Oprávnené výdavky: 
 
Trieda 01 – Dlhodobý nehmotný majetok  



 

Skupina 013 – Softvér  
nákup softvéru bezprostredne súvisiaceho s meraním a riadením prevádzky 
zariadenia do výšky max. 10 % celkových oprávnených výdavkov (ďalej len „COV“) 
na projekt, ak nie je súčasťou zmluvy o dodávke zariadenia a ak je zakúpený 
samostatne, tzn. že nie je súčasťou dodávky zariadenia a jeho ocenenia, vrátane 
výdavkov na nákup licencií súvisiacich s používaním tohto softvéru. 
 
Trieda 02 – Dlhodobý hmotný majetok  
Skupina 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 
nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, vrátane dodávky a montáže 
zariadení a prvého zaškolenia zariadení. 
 
Podmienky oprávnenosti výdavkov podľa SŠP OZE: 

 Oprávnené sú iba výdavky na nové zariadenia.  
 Pomoc sa neposkytuje ani nevypláca po tom, ako zariadenie začalo 

fungovať.  
 Neoprávnené sú výdavky, ktoré nie sú priamo spojené s dosiahnutím 

vyššej úrovne ochrany životného prostredia. 
 
 

 

 

Indikatívna alokácia výzvy: 
 Výška alokácie 10.000.000 EUR 
 

 

Harmonogram výzvy: 
22.12.2022  do vyčerpania alokácie  

 

Iné: 
NFP sa poskytuje zo zdrojov EFRR v súlade s pravidlami stanovenými v platnej 
Stratégii financovania EŠIF a SŠP OZE, pričom maximálna intenzita pomoci 
nesmie presiahnuť:  

Žiadateľ Miera príspevku EFRR z OP KŽP v % 

Mikro a malý podnik 80 

Stredný podnik 70 

Veľký podnik 60 
 

 

Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov (MSP) podniky, ktoré 
zamestnávajú menej ako 250 osôb, a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR 
a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR. 

Žiadateľ musí byť finančne spôsobilý na spolufinancovanie projektu. Finančná 
spôsobilosť na spolufinancovanie projektu znamená, že žiadateľ má zabezpečené 
finančné prostriedky minimálne vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov 
projektu a NFP. Zároveň je prijímateľ počas realizácie projektu povinný zabezpečiť 



 

financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie 
projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné. 

Pre účely tejto výzvy sa výška oprávnených výdavkov určí ako rozdiel medzi výdavkom do výroby 
energie z obnoviteľných zdrojov (predmet projektu = výstavba zariadení na využitie slnečnej 
energie na výrobu elektriny) a podobným menej ekologickým výdavkom (kontrafaktuálna 
investícia = zariadenie KVET na báze zemného plynu), ktorý by sa dôveryhodne uskutočnil aj bez 
pomoci. Na uvedený rozdiel sa následne uplatní stanovená miera intenzity pomoci.  

Kontrafaktuálna investícia sa vzťahuje na technicky porovnateľnú investíciu do výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov (predmet projektu). Teda kontrafaktuálna investícia musí mať 
porovnateľnú výrobnú kapacitu a ďalšie technické vlastnosti ako predmet projektu s výnimkou 
environmentálnych parametrov.  

Výška výdavkov na predmet projektu sa určí vykonaním VO / obstarávania v zmysle PPP č. 15 
ustanovenej vo výzve.  

Výška výdavkov kontrafaktuálnej investície sa určí prieskumom trhu alebo znaleckým 
posudkom. Ak žiadateľ nepreukáže výdavky za podobnú, menej ekologickú investíciu, k realizácii 
ktorej by dôveryhodným spôsobom došlo i bez pomoci, určia sa výdavky za podobnú menej 
ekologickú investíciu nasledovným výpočtom:  

𝑉𝑀𝐸𝐼 = 𝑃 × 𝑉𝑀𝐸𝐼−𝑟𝑒𝑓  

kde:  

VMEI výdavky na podobnú menej ekologickú investíciu (zariadenie KVET) [EUR]  

P elektrický výkon zariadenia na využitie slnečnej energie (predmet projektu) [MW]  

VMEI-ref referenčné výdavky menej ekologickej investície (zariadenia KVET) na jednotku 
inštalovaného výkonu zariadenia [EUR/MW] 

Referenčné výdavky menej ekologickej investície sú: 453 000 EUR / MW. 

 

Tj. reálna intenzita pomoci: 

Pre veľlý podnik je na úrovni približne 35% z oprávnených výdavkov. 

Pre stredný podnik je na úrovni približne 41% z oprávnených výdavkov. 

Pre malý podnik je na úrovni približne 47% z oprávnených výdavkov. 

 

Podporte svoje podnikanie prostredníctvom dotácii a grantov. Let´s talk 

 

Adriana Havettová 
Project Manager 
 
adriana.havettova@vgd.eu 

+421 903 789 681 


