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Na nenávratný finančný príspevok
má šancu len dobrý projekt

Projekt, na ktorom ste pracovali, rieši
zvýšenie efektívnosti výroby energie zme-
nou palivovej základne vo Veľkom Krtíši.
Mohli by ste krátko povedať, o čo v tom-
to prípade išlo a či ste od začiatku po-
važovali túto myšlienku za opodstatnenú?

Predstavitelia Hontianskej energetickej,
s. r. o., prišli s myšlienkou zvýšenia efektív-
nosti a produkcie energie vo Veľkom Krtíši,
uvažovali o zmene palivovej základne: od
zemného plynu k biomase ako obnoviteľ-
nému zdroju energie. Ponúkli sme im mož-
nosť získať nenávratný finančný príspevok
(NFP) z Operačného programu Konkuren-
cieschopnosť a hospodársky rast (OP 
KaHR), ktorého Opatrenie 2 rieši okrem
iného aj zvyšovanie energetickej efektívnosti
na strane výroby aj spotreby a zavádzanie
progresívnych technológií v energetike. Bo-
lo zrejmé, že  Hontianska energetická, s. r.
o.,  by tak či onak zmenila druh paliva vy-
užívaného na výrobu tepla. Na základe
našej podrobnej analýzy sa spoločnosť roz-
hodla uchádzať sa o 50-percentnú finančnú
pomoc (polovicu nákladov musí uhradiť in-
vestor sám), čo v prípade tohto projektu zna-
menalo získať nenávratný príspevok vo výš-
ke viac ako 800 tis. eur. Financovanie ta-
kéhoto projektu cez štrukturálne fondy sme
považovali za opodstatnené.

Chápeme, že aj v tomto prípade je nevy-
hnutná špecializácia a deľba práce. Aby
váš klient mohol pokojne ďalej podnikať,
bez zaťažovania sa administratívnou strán-
kou zamýšľaného diela, nastupujete vy.

Áno, sme konzultačná spoločnosť a na-
ším poslaním je skutočne odbremeniť pod-
nikateľa, ktorý investuje do nového projek-
tu, od administratívnej práce, súvisiacej 
s prípravou investície. Znamená to, že pre
neho pripravujeme analýzu možnosti čer-
pania NFP, vypracúvame projekt a žiadosť,
realizujeme verejné obstarávanie, žiadosti
o platby, monitorovacie správy, komuniku-
jeme s riadiacim orgánom (Ministerstvom
hospodárstva SR) a implementačnou agen-
túrou SIEA (Slovenskou inovačnou a ener-

getickou agentúrou), slovom, poskytujeme
klientovi komplexné služby.

Zrealizovaný projekt Zvýšenie efektívnos-
ti v systéme CZT vo Veľkom Krtíši pred-
kladateľa a žiadateľa Hontianskej ener-
getickej, s. r. o., sa považuje za vydarený.
Mohli by ste o ňom povedať prečo?

Našim klientom zvykneme hovoriť, že zís-
kať NFP je len polovica úspechu. Rovnako
dôležitá je odborná implementácia a ná-
sledne napĺňanie všetkých parametrov, na
ktoré sa ako prijímateľ pomoci zaviazal.
Veľmi dobrý projekt znamená v prvom ra-
de profit pre obyvateľov Veľkého Krtíša.
Prináša úsporu na platbách za teplo i tep-
lú vodu, pretože sa znížili – zmenou paliva
- energetické náklady aj u výrobcu. Dobre
spracovaný projekt stojí na rozumnej myš-
lienke, ktorá vyšla od samotného investo-
ra, našou úlohou bolo prejsť všetky mož-
nosti, analyzovali sme ich a východisko
sme našli v rámci operačného programu 
a prioritnej osi 2.1. Vypracovali sme pro-
jekt, ktorý akceptoval všetky podmienky
na získanie nenávratného príspevku vo výš-
ke 50 % z celkovej investície. V mene 
investora sme vypracovali žiadosť o získa-
nie NFP. Projekt bol vyhodnotený ako dob-
rý a prešiel schvaľovacím procesom. Po-
dotýkam, že je to aj zásluha veľmi dobrej
spolupráce s riadiacim orgánom MH SR 
a implementačnou agentúrou SIEA. A po-
tom? Realizácia stavby...  V januári minu-
lého roka boli stavebné činnosti úspešne
ukončené.

Takže vaša misia sa skončila?
Spoločne s investorom sa podarila

správna vec: Inštaláciou nového kotla na
biomasu s výkonom 4 MW došlo k úspore
energie o 1 800 GJ ročne, zvýšil sa podiel
využívania obnoviteľných zdrojov energie –
namiesto 2 mil. m3 zemného plynu sa vy-
užíva domáce palivo: drevná štiepka. Rea-
lizáciou projektu sa zníži objem emisií SO2

a tiež CO2 o viac ako 3 tis. ton ročne. Pro-
jekt vytvoril priamo dve nové pracovné
miesta, ďalšie vznikli pri výrobe drevnej
štiepky.

Naša práca na jednom projekte štan-
dardne trvá asi 7 rokov. Po samotnej dvoj-
ročnej realizácii budeme nasledujúcich päť
rokov monitorovať a kontrolovať, či výstupy
projektu spĺňajú všetky podmienky, na zá-
klade ktorých investor získal NFP. Napríklad,
či prináša projektované zvýšenie efektívnosti
výroby, úsporu elektrickej energie, či vytvo-
rili a udržali plánované pracovné miesta atď.
Za každý rok vypracujeme pre riadiaci or-
gán MH SR monitorovaciu správu o výsled-
ku kontroly.

Milan Valášek

Hovoríme s Ing. Jurajom
Paxiánom zo spoločnosti
For-Euro consulting, s. r. o.,
aj o tom, že na dobrý
projekt nestačí len získať
nenávratný finančný
príspevok, ale musí mu
predchádzať kvalitná
príprava a nasledovať
odborná implementácia 
a následný monitoring tak,
aby všetky ukazovatele, 
na ktoré sa investor
zaviazal, boli splnené.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 
republiky vyhlásilo 23. marca 2012 výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hos-
podársky rast (OP KaHR): Prioritná os 2 –
Energetika. 

Základné informácie:
Opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej
efektívnosti na strane výroby aj spotreby a
zavádzanie progresívnych technológií v ener-
getike. Kód výzvy: KaHR–21SP–1202.
Uzávierka prijímania žiadostí o nenávratný
finančný príspevok (NFP): 25. jún 2012.

Celkové alokované prostriedky: 
34 000 000 eur

� Indikatívna výška finančných prostriedkov
je 34 000 000,00 eura.

� Minimálna výška pomoci na projekt je 
60 000,00 eura.

� Maximálna výška pomoci na projekt pred-
ložený v rámci tejto výzvy nepresiahne 
2 mil. eur.

Maximálna intenzita pomoci závisí od
miesta realizácie projektu. V regiónoch:
� stredné Slovensko a východné Slovensko

nesmie presiahnuť 50 %,
� západné Slovensko (okrem Bratislav-

ského kraja) nesmie presiahnuť 40 %.

Celkové oprávnené výdavky:
� Celkové oprávnené výdavky na projekt 

nepresiahnu 25 mil. eur.

Nenávratný finančný príspevok (NFP) sa
poskytuje refundáciou (spôsob financova-
nia) na základe predložených uhradených
účtovných dokladov.
� Celkové výdavky na projekt nie sú obme-

dzené. Obdobie fyzickej realizácie pro-
jektu nesmie presiahnuť 24 mesiacov.

Cieľ pomoci
Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie ener-
getickej efektívnosti primárnych energetic-
kých zdrojov, zvýšenie podielu spotreby OZE
na celkovej spotrebe energie, ako aj úspo-
ry a efektívne využívanie energie v priemysle
a v službách na to nadväzujúcich.

Oprávnenosť žiadateľa
Oprávnenými žiadateľmi sú podniky sú-

kromného sektora – fyzické alebo právnic-
ké osoby oprávnené na podnikanie podľa
§ 2 ods. (2) Obchodného zákonníka, regis-
trované na území SR najneskôr k 1. 1.
2011.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú:
mikro-, malí a strední podnikatelia.

Bližšie informácie: www.siea.gov.sk 
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do Vašej budúcnosti

Čo je Prioritná os 2 –
Energetika
Piatok uplynulého týždňa vyhlásilo Minister-
stvo hospodárstva SR Výzvu na predklada-
nie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
v rámci Operačného programu Konkuren-
cieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR): 
Prioritná os 2 – Energetika. Záujemcovia 
o túto finančnú pomoc tak majú k dispozícii
ešte tri mesiace na podanie žiadosti. Táto 
možnosť sa končí uzávierkou podávania žia-
dostí 25. júna 2012.

Cieľom opatrenia 2.1 – Zvyšovanie ener-
getickej efektívnosti na strane výroby aj spo-
treby a zavádzanie progresívnych technoló-
gií v energetike je zvýšenie energetickej efek-
tívnosti primárnych energetických zdrojov 
a zvýšenie podielu spotreby OZE na celkovej
spotrebe energie. Účelom tohto opatrenia je
priblíženie energetickej náročnosti úrovni po-
rovnateľnej s EÚ15, dosiahnutie úspor ener-
gie, zvyšovanie účinnosti využitia primárnych
energetických zdrojov za účelom zníženia ná-
kladov za energiu, ako aj zvýšenie podielu
spotreby obnoviteľných zdrojov energie na
celkovej spotrebe energie. 

Podporované budú aktivity, ktoré vedú 
k zvýšeniu využívania obnoviteľných zdrojov
energie, ako aj aktivity zamerané na úspory
a efektívne využívanie energie v priemysle 
a v službách na to nadväzujúcich.

Doterajšie výsledky Opatrenia 2.1
AAllookkáácciiaa
Celková alokácia na Operačný program OP
KaHR 2007 - 2013 predstavuje sumu 
907 027 438 eur, z toho je 196 127 094
eur určených na Prioritnú os 2 – Energetika,
kde suma 148 551 767 eur je vyčlenená pre
Opatrenie 2.1. V rámci toho bolo prijatých
257 žiadostí, z čoho je zazmluvnených 96
(zdroj ITMS zo dňa 22. 3. 2012), pričom 
zazmluvnená suma nenávratných finanč-
ných príspevkov (NFP) predstavuje sumu 
124 142 972 eur (suma NFP je evidovaná ku
dňu podpisu zmluvy).

ČČeerrppaanniiee
K 29. 2. 2012 je celkové čerpanie Operač-
ného programu Konkurencieschopnosť a hos-
podársky rast 39,66 percenta, z čoho 29,79
perc. je za Prioritnú os 2 – Energetika. Z to-
ho 31,77 perc. je za Opatrenie 2.1.

ÚÚssppeeššnnoossťť  ooppaattrreenniiaa
Zazmluvnené projekty: západné Slovensko -
30 projektov, stredné Slovensko – 33 pro-
jektov a východné Slovensko – 33 projektov.
V  rámci Košického kraja sa plánuje vytvoriť
81 pracovných miest v porovnaní so západ-
ným Slovenskom – 48 a so stredným Slo-
venskom – 39.
IInnffoorrmmáácciiee  oo  rreeaalliizzoovvaannýýcchh  pprroojjeekkttoocchh  OOPP  
KKaaHHRR  ssúú  ddoossttuuppnnéé  nnaa  hhttttpp::////wwwwww..mmhhssrr..sskk//
iinnffoorrmmaaccnnee--aakkttiivviittyy//113355440055ss..

www.mhsr.sk
www.opkahr.sk

EURÓPSKA ÚNIA

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast: Prioritná os 2 – Energetika.  www.mhsr.sk

Prešovský kraj
26 miest, 15 %

Trnavský kraj
10 miest, 6 %

Nitriansky kraj
28 miest, 17 %

Trenčiansky kraj
10 miest, 6 %

Banskobystrický kraj
29 miest, 17 %

Košický kraj
55 miest, 33 %

Žilinský kraj
10 miest, 6 % Zdroj: ITMS, 22. 3. 2012

Plánované novovytvorené pracovné  miesta
pre opatrenie 2.1


