ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ
Granty pre malé a stredné podniky
ZÍSKAJTE FINANCIE
NA ENERGETICKÝ AUDIT A
NA ZABEZPEČENIE ENERGETICKEJ
EFEKTÍVNOSTI VÁŠHO PODNIKU

1. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PRE ÚSPEŠNÉ
ŽIADOSTI O GRANTY
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán
Operačného programu kvalita životného prostredia chce zabezpečiť
efektívny a transparentný výber grantových žiadostí, preto určil zásady,
ktoré majú zabezpečiť, že budú podporené len tie najlepšie.
Všeobecné zásady pre výber grantových žiadostí:
1. Podporené budú len grantové žiadosti, vyhodnotené ako vhodné a
účelné vzhľadom na východiskovú situáciu. Identifikované potreby
musia byť nákladovo efektívne a udržateľné. Žiadosť musí obsahovať aj
popis kapacitného zabezpečenia realizácie projektu.
2. Žiadosti budú vyberané s ohľadom na ich nákladovú efektívnosť
(Value for Money principle) tak, aby bol zabezpečený výber žiadostí,
ktorých prínos k cieľom operačného programu Kvalita životného
prostredia je vo vzťahu k vynaloženým finančným prostriedkom
najväčší
3. Podmienkou podpory je, aby žiadosti neboli v rozpore so Stratégiou
pre redukciu PM10 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia.

Tip pre vás: Pretože rozumieme problematike eurofondov,
dokážeme vás pripraviť na úspešnú žiadosť o granty na podporu
energetickej efektívnosti. Konzultovať s nami môžete
telefonicky, osobne alebo cez e-mail. Viac >>

2. ŠPECIFICKÉ ZÁSADY
PRE JEDNOTLIVÉ GRANTY
Okrem základných pravidiel je potrebné riadiť sa aj zásadami, ktoré zastrešujú
konkrétne projekty, zamerané na zabezpečenie energetických auditov, alebo
zamerané na samotnú realizáciu opatrení (implementáciu) auditov.

Zásada pre výber projektov zameraných na Zabezpečenie energetických auditov:
1. Podporený bude každý malý a stredný podnikateľ, ktorý preukáže splnenie
podmienky pre poskytnutie pomoci, a to až do momentu vyčerpania alokovaných
prostriedkov na túto oprávnenú aktivitu - celková výška prostriedkov vyčlenených
na výzvu je 40 mil. €.
Hlavné zásady pre výber projektov zameraných na Implementáciu opatrení z
energetických auditov :
1. Zvýhodňované budú projekty malých a stredných podnikov z dôvodu ich
ťažšieho prístupu k nástrojom financovania opatrení energetickej efektívnosti;
2. Podpora bude podmienená predložením energetického auditu, na základe
ktorého v procese hodnotenia dôjde k overeniu:
• výpočtov plánovaného objemu úspory primárnych energetických zdrojov,
• výpočtov úspory skleníkových plynov vyjadrených v ekvivalente CO2,
• technickej uskutočniteľnosti navrhovaných energetických opatrení,
3. Zvýhodňované budú projekty, ktorých realizácia umožní vyššie využitie tepla z
priemyselných alebo výrobných procesov;
4. Zvýhodnené budú projekty, ktoré dosiahnu najnižšie hodnoty pomerového
ukazovateľa Ef(úspora) vypočítaného ako podiel investičných výdavkov na
zrealizovanie celého projektu k hodnote predpokladaného objemu úspor
primárnych energetických zdrojov (v EUR/MWh);
5. Predmetom podpory nebude náhrada existujúcich výrobných strojov, prístrojov
a technológií za nové energeticky efektívnejšie ani v prípade, že bude navrhovaná
v energetickom audite v balíku s ostatnými opatreniami. Náhrada výrobných strojov,
prístrojov a technológií bude realizovaná z vlastných zdrojov podniku, alebo z iných
podporných schém.

PUSTITE SA DO PRÍPRAVY
ŽIADOSTI ONLINE
Na portáli GrantExpert.sk sa môžete rovno pustiť do prípravy žiadosti o grant. Stačí sa
zaregistrovať, popísať váš projektový nápad a vybrať si z grantových expertov, ktorí
pre vás žiadosť o grant pripravia. Využívanie portálu GrantExpert.sk je skutočne
jednoduché a hlavne pre klientov je bez akýchkoľvek poplatkov (za využívanie portálu
platia iba grantoví experti). Viac >>

GARANCIE PRE KLIENTOV
Portál GrantExpert.sk poskytuje nasledujúce garancie počas prípravy grantovej
žiadosti:
1. Platíte na zabezpečený účet portálu, z ktorého sa postupne uvoľňujú finančné
prostriedky expertom, potom až čo schválite dodaný výstup experta.
2. Garancia navrátení 90% ceny služby, ak po úvodnom stretnutí s nie ste spokojní s
expertom alebo expert zistí, že nesplňujete všetky podmienky pre poskytnutí grantu.
Rovnako môžete od prípravy projektu odstúpiť aj v ďalších fázach.
3. Na portáli môžu ponúkať svoje služby iba vopred preverení experti na základe ich
doložených referencií a po absolvovaní osobného pohovoru.
4.U profilov expertov sa vám zobrazujú ich referencie a hodnotenie od užívateľov
portálu.

VYPRACOVANIE
ENERGETICKÉHO AUDITU
Energetický audit je podmienkou pre čerpanie aktuálnych grantov.
Využite možnosť získať výhodnú cenovú ponuku od partnera portálu
QSCert, spol. s .r.o. Viac >>

