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MŽP SR ako riadiaci orgán pre OP KŽP vyhlásilo dňa 22.12.2022 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP 

výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny 

 
 

Hodnotiace kolá:  31.1.2023, 28.2.2023 + posledný deň nasledovného kalendárneho mesiaca 
Alokácia:  10 mil. Eur 

Nenávratný príspevok: podľa veľkosti podniku, malý 80%, stredný 70%, veľký 60% oprávnených výdavkov  

 

Oprávnení žiadatelia:  
 Fyzické alebo právnické osoby podnikajúce na základe zápisu do živnostenského alebo obchodného registra; 

 musia existovať min. 36 mesiacov ku dňu predloženia žiadosti; 

 musia disponovať aspoň 1 plnohodnotnou účtovnou závierkou. 

 

Hlavná aktivita: 
- výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny, t.j. výstavba fotovoltického 

zariadenia / fotovoltickej elektrárne na priamu výrobu elektrickej energie. Výstavba zariadení KVET 

nie je v rámci výzvy oprávnená. 

 Predmetom jednej ŽoNFP môže byť iba jedno zariadenie. Jedným zariadením sa rozumie skupina / skupiny 

fotovoltických panelov, ktoré sú jedným bodom pripojené do distribučnej sústavy, resp. v prípade ostrovnej 

prevádzky na jednom fyzickom mieste realizácie projektu. 

 Podporené budú iba zariadenia: 

1) s inštalovaným výkonom väčším ako 10 kWe a menším ako 500 kWe s jedným bodom pripojenia do 

distribučnej sústavy, 

2) bez obmedzenia inštalovaného výkonu v prípade ostrovnej prevádzky zariadenia, teda bez pripojenia 

zariadenia do distribučnej sústavy. 

 

Oprávnené výdavky:  
- výdavky na dodávku zariadení využívajúcich slnečnú energiu na výrobu elektriny, na uskladnenie elektrickej 

energie, ich montáž / inštaláciu vrátane montážneho materiálu ako aj všetky nevyhnutné komponenty a práce 

na uvedenie zariadení do skúšobnej a trvalej prevádzky a prvého zaškolenia obsluhy zariadení; 

- softvér do výšky 10% celkových oprávnených výdavkov, ak nie je súčasťou dodávky zariadení. 

 

Podmienky oprávňujúce predloženie žiadosti o NFP: 
- prílohou žiadosti 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; 
- žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred predložením žiadosti; 

- žiadateľ musí disponovať projektovou dokumentáciou, ktorá bola predmetom posúdenia v povoľovacom 

konaní; 

- žiadateľ musí mať vydané právoplatné povolenie na realizáciu projektu – napr. právoplatné stavebné 

povolenie, povolenie na pripojenie do distribučnej sústavy a pod. 

- žiadateľ musí predložiť zrealizované obstarávanie na dodávateľa, teda podpísané zmluvy s víťazným 

uchádzačom (s odkladacou podmienkou účinnosti po schválení projektu) 

 

Všetky ostatné informácie ohľadom výzvy (podmienky oprávnenosti, oprávnené aktivity, podmienky poskytnutia 

pomoci, podmienky spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a pod.) Vám radi poskytneme v kancelárii 

spoločnosti MEDIINVEST Consulting, Bezručova 10 v Prešove alebo na tel. číslach: 0915 942 434, 0947 940 401, 

0947 940 402. 

 

Tešíme sa na budúcu spoluprácu 😊             

                                                                           

         Tím MEDIINVEST Consulting, Prešov 
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