Odpovede na často kladené otázky (FAQ)
k výzve s kódom 01I0126V01 - aktualizované
Komponent: 1. Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra
Reforma/investícia: 1. Investícia do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE
Cieľ výzvy: Zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov elektriny
(OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky

V dokumentácii výzvy nie sú okrem prílohy č. 1 žiadne
formuláre, a to ani pre prieskum trhu alebo podrobný
rozpočet. Ako mám stanoviť výšku investičných výdavkov
pre elektráreň OZE, na výstavbu ktorej chcem žiadať
prostriedky z tejto výzvy?

Odpoveď: Vo výzve je v rámci podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu (PPPM) č. 8 –
Podmienka oprávnenosti výdavkov uvedené, že výšku výdavkov na zariadenie na výrobu elektriny z
OZE musí žiadateľ stanoviť na základe trhových (reálnych) cien, pričom výzva uvádza spôsoby,
ktorými je možné identifikovať reálne (trhové ceny), a to napr. prostredníctvom prieskumu trhu
alebo odborného posudku, prípadne stavebného rozpočtu vypracovaného oprávnenou osobou,
resp. výkazu výmer oceneného oprávnenou osobou.
Napriek tomu, že MH SR nepožaduje, aby žiadateľ spolu so žiadosťou predložil aj dokumentáciu k
stanoveniu výšky investičných výdavkov zariadenia OZE, je žiadateľ povinný v záväznom formulári
žiadosti (príloha č. 1 výzvy) identifikovať (v časti B. Rozpočet - zariadenie OZE) spôsob, ktorým
stanovil výšku investičných výdavkov zariadenia na výrobu elektriny z OZE.
Čo sa týka podrobného rozpočtu projektu, jediným dokumentom, v ktorom žiadateľ deklaruje výšku
investičných výdavkov na zariadenie OZE, je rozpočet preddefinovaný v časti B. Rozpočet zariadenie OZE záväzného formulára žiadosti. Tento rozpočet nemá charakter podrobného rozpočtu
a preto nie je potrebné, aby žiadateľ uvádzal výšku jednotlivých položiek v takej miere podrobnosti
v akej špecifikuje zariadenie OZE pre účely potenciálnych dodávateľov, resp. osôb, ktoré oceňujú
zariadenie OZE.
Je postačujúce, ak žiadateľ vyplní rozpočet projektu (časť B. Rozpočet - zariadenie OZE) na úrovni
technologickej a stavebnej časti zariadenia OZE, resp. na úrovni logického/funkčného celku, ktorým
je samotné zariadenie OZE (ak nemá stavebnú časť).

Príklad:

Názov výdavku

Kategória
výdavkov

MJ

Technológia
veternej
turbíny č. 1

Dlhodobý
hmotný
majetok

ks

Stavebná časť
veternej
turbíny č. 1

Dlhodobý
hmotný
majetok

Technológia
veternej
turbíny č. 2

Dlhodobý
hmotný
majetok

Stavebná časť
veternej
turbíny č. 2

Softvér

Dlhodobý
hmotný
majetok

Softvér

ks

ks

ks

ks

Počet
Jednotková
jednotiek
cena

1

1

1

1

1

Celkové investičné výdavky na zariadenie OZE

650 000,00

420 000,00

650 000,00

580 000,00

38 000,00

Výdavky
celkom

650 000,00

420 000,00

650 000,00

580 000,00

38 000,00

Stanovenie výšky
výdavkov

Prieskum trhu

stavebný
rozpočet
vypracovaný
oprávnenou
osobou /
ocenený výkaz
výmer
oprávnenou
osobou
Prieskum trhu

stavebný
rozpočet
vypracovaný
oprávnenou
osobou /
ocenený výkaz
výmer
oprávnenou
osobou
Prieskum trhu

Vecný popis
výdavku
(komentár k
rozpočtu)
Bližšie
uvedené
v prílohe č. 1
žiadosti

Bližšie
uvedené
v prílohe č. 1
žiadosti

Bližšie
uvedené
v prílohe č. 1
žiadosti

Bližšie
uvedené
v prílohe č. 1
žiadosti

Bližšie
uvedené
v prílohe č. 1
žiadosti

2 338 000,00 €

Môžem splnomocniť niekoho iného, aby v mojom mene
predložil žiadosť, prípadne aj komunikoval s MH SR ?

Odpoveď:

ÁNO. V danom prípade žiadateľ predkladá ako jednu z príloh žiadosti plnomocenstvo s úradne
osvedčeným podpisom žiadateľa (štatutárneho orgánu žiadateľa), ktorým splnomocňuje danú
osobu/osoby na predmetné úkony. Náležitosti plnomocenstva sú bližšie uvedené v prílohe č. 2 výzvy
- Zoznam a popis dokumentácie žiadosti. Zároveň upozorňujeme žiadateľov, že aj na splnomocnenú
osobu sa vzťahuje PPPM č. 4 – Podmienka bezúhonnosti žiadateľa.

Môžem zaradiť do rozpočtu projektu medzi oprávnené
výdavky aj stavebné práce?

Odpoveď:

Áno.

Výdavky na stavebné práce predstavujú investičné výdavky na obstaranie dlhodobého
hmotného majetku a preto ich je možné považovať za oprávnené v rámci výzvy pokiaľ budú spĺňať
všetky podmienky oprávnenosti, ktoré stanovuje výzva. V prvom rade musí žiadateľ preukázať, že
výdavky na stavebné práce sú nevyhnutné, t. j. bez realizácie stavebných prác by nebolo možné
zariadenie na výrobu elektriny z OZE inštalovať/postaviť. Túto skutočnosť je žiadateľ povinný
popísať/zdôvodniť v rámci prílohy č. 1 žiadosti - Projektový zámer stavebno-technologického
riešenia zariadenia OZE. Zároveň platí, že za oprávnené stavebné práce sú považované len také
stavebné práce, ktoré sú realizované ako výstavba novej stavby alebo technické zhodnotenie
existujúcej stavby pri dodržaní podmienok stanovených pre preukazovanie majetkovo-právnych
vzťahov k majetku, v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt.
Technickým zhodnotením existujúcej stavby sa rozumie technické zhodnotenie nehnuteľného
majetku podľa § 29 ods.1 zákona o dani z príjmov v súlade s usmernením Finančnej správy SR k
technickému zhodnoteniu majetku zverejneným na: https://podpora.financnasprava.sk/325608%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku, pričom pre potreby výzvy sa za
technické zhodnotenie nehnuteľného majetku z prostriedkov mechanizmu považuje aj technické
zhodnotenie nižšie ako 1 700 EUR.

Upozorňujeme žiadateľov, že existujúca stavba, ktorá bude zhodnotená stavebnými výdavkami
z prostriedkov mechanizmu, musí byť vo vlastníctve žiadateľa/prijímateľa. Vysporiadanie
majetkovo-právnych vzťahov ku všetkému nehnuteľnému majetku, v súvislosti s ktorým sa bude
realizovať projekt, je prijímateľ povinný zabezpečiť najneskôr od momentu začatia realizácie
projektu a predložiť vykonávateľovi príslušnú dokumentáciu spolu s prvou žiadosťou o platbu (viď
kapitola 3.10 PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA K IMPLEMENTÁCII PROJEKTOV FINANCOVANÝCH Z PLÁNU
OBNOVY A ODOLNOSTI, ktorá je zverejnená na webovom sídle www.mhrs.sk, v časti: PODPORA
PODNIKATEĽOV / PLÁN PODPORY).

Elektrinu, ktorú vyrobím v zariadení, ktoré využíva OZE
musím odovzdávať do distribučnej/prenosovej sústavy?

Odpoveď:

NIE. Elektrina vyrobená zariadením využívajúcim OZE podporeným z prostriedkov mechanizmu v
rámci tejto výzvy, ktoré musí byť pripojené do distribučnej/prenosovej sústavy, môže byť
spotrebovaná priamo v produkčnej prevádzke žiadateľa.

Môžem z prostriedkov výzvy nakúpiť fotovoltické panely,
ktoré umiestnim na strechu výrobnej haly, ktorú mám
dlhodobo v prenájme? Majiteľ s mojím zámerom súhlasí.

Odpoveď:

ÁNO. Výdavky na nákup fotovoltických panelov sú oprávnené na podporu v rámci tejto výzvy a to
bez ohľadu na to, či budú umiestnené na streche budovy, ktorú žiadateľ vlastní, alebo ktorú má iba
v prenájme.

Upozorňujeme žiadateľov: To, či žiadateľ danú budovu vlastní alebo má iba v prenájme,
ovplyvňuje možnosť podporiť z prostriedkov tejto výzvy výdavky na stavebné úpravy, ktorými
dôjde k technickému zhodnoteniu existujúcej stavby a ktoré je nevyhnutné vykonať za účelom
umiestnenia fotovoltických panelov.
Technickým zhodnotením existujúcej stavby sa rozumie technické zhodnotenie nehnuteľného
majetku podľa § 29 ods.1 zákona o dani z príjmov v súlade s usmernením Finančnej správy SR k
technickému zhodnoteniu majetku zverejneným na: https://podpora.financnasprava.sk/325608%C4%8Co-je-technick%C3%BDm-zhodnoten%C3%ADm-majetku, pričom pre potreby výzvy sa za
technické zhodnotenie nehnuteľného majetku z prostriedkov mechanizmu považuje aj technické
zhodnotenie nižšie ako 1 700 EUR.
V prípade, ak pre účely umiestnenia fotovoltických panelov je nevyhnutné vykonať na budove
stavebné úpravy, ktorými dôjde k technickému zhodnoteniu stavby, tieto stavebné úpravy je možné
podporiť z prostriedkov výzvy výlučne v prípade, ak má žiadateľ k predmetnej budove vlastnícky
vzťah (výlučné vlastníctvo, podielové spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo).
V opačnom prípade, t. j. ak žiadateľ nemá vlastnícky vzťah k budove, na streche ktorej plánuje
umiestniť fotovoltické panely, pričom umiestnenie fotovoltických panelov si vyžaduje stavebné
úpravy, ktorými dôjde k technickému zhodnoteniu stavby, nie je možné z prostriedkov tejto výzvy
podporiť tieto stavebné výdavky.

Od čoho závisí výber správneho postupu verejného
obstarávania (ak zákazka spadá pod zákon o verejnom
obstarávaní)? Od predpokladanej hodnoty zákazky
alebo výšky celkových oprávnených výdavkov
stanovených v rámci projektu?
Odpoveď:
Pre výber správneho postupu verejného obstarávania je z hľadiska finančných limitov rozhodujúca
predpokladaná hodnota zákazky ako celku. Výška celkových oprávnených výdavkov stanovených
v rámci projektu nie je pre výber správneho postupu verejného obstarávania rozhodujúca. Výber
postupu verejného obstarávania prijímateľ vykoná podľa príslušných ustanovení zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Budem musieť splniť aj iné podmienky ako tie, ktoré sú
uvedené vo výzve?

Odpoveď:

ÁNO. Okrem podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu (PPPM), ktoré sú stanovené vo
výzve a ktoré musí žiadateľ splniť na to, aby mu mohli byť poskytnuté prostriedky mechanizmu na
realizáciu projektu (v prípade dostatočnej alokácie výzvy), bude musieť prijímateľ (žiadateľ sa
nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu stáva prijímateľom) splniť
podmienky, ktoré budú pre prijímateľa vyplývať zo Zmluvy o poskytnutí prostriedkov
mechanizmu (Zmluva o PPM) a ktoré bude MH SR overovať počas účinnosti Zmluvy o PPM (tzv.
zmluvné podmienky, resp. zmluvné záväzky).

Upozorňujeme žiadateľov
najmä na nasledovné osobitné zmluvné záväzky uvedené v čl. 6 Zmluvy o PPM:

predložiť Vykonávateľovi harmonogram plnenia
podmienok uvedených v ustanoveniach odseku
6.5.písmeno a) až e) čl. 6 Zmluvy o PPM

predložiť Vykonávateľovi osvedčenie o výstavbe
energetického zariadenia a súlade projektu s
energetickou politikou SR, ak sa vyžaduje v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov
Najneskôr
do 6 mesiacov
od nadobudnutia
účinnosti
Zmluvy o PPM

preukázať Vykonávateľovi predloženie zámeru
navrhovanej
činnosti
realizácie
projektu
príslušnému orgánu na posúdenie vplyvov podľa
zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa posúdenie
navrhovanej činnosti realizácie projektu podľa
zákona o posudzovaní vplyvov vyžaduje,
alebo
predložiť Vykonávateľovi doklad preukazujúci, že
realizácia projektu nepodlieha posudzovaniu
vplyvov podľa zákona o posudzovaní vplyvov, ak sa
posúdenie navrhovanej činnosti Realizácie Projektu
podľa zákona o posudzovaní vplyvov nevyžaduje

najneskôr
do 12 mesiacov
od nadobudnutia
účinnosti
Zmluvy o PPM

predložiť Vykonávateľovi platnú a účinnú zmluvu
o prístupe1 pripojení do distribučnej/prenosovej
sústavy pre zariadenie na výrobu elektriny z
obnoviteľných zdrojov energie v súlade s príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi

najneskôr
do 19 mesiacov
od nadobudnutia
účinnosti
Zmluvy o PPM

predložiť Vykonávateľovi výstup príslušného
orgánu z posudzovania vplyvov navrhovanej
činnosti realizácie projektu podľa zákona o
posudzovaní vplyvov, ak sa posúdenie navrhovanej
činnosti realizácie projektu vyžaduje podľa zákona o
posudzovaní vplyvov, pričom z výstupu príslušného
orgánu musí vyplývať, že projekt je z hľadiska
navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v
oblasti posudzovania vplyvov podľa zákona o
posudzovaní vplyvov

najneskôr
do 22 mesiacov
od nadobudnutia
účinnosti
Zmluvy o PPM

predložiť Vykonávateľovi právoplatné povolenie na
realizáciu projektu vydané príslušným povoľovacím
orgánom, ak sa vyžaduje podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov

najneskôr
spolu
s predložením
príslušnej
žiadosti o platbu

predložiť Vykonávateľovi certifikát – doklad
preukazujúci splnenie podmienky životnosti
fotovoltických panelov, meničov napätia a veterných
turbín stanovenej vo Výzve (ak sa v danej žiadosti o
platbu bude nárokovať výdavok na predmetné
zariadenie)

spolu s prvou
žiadosťou o platbu

____________________
1 Oprava

zrejmej nesprávnosti.

predložiť Vykonávateľovi všetky dokumenty
preukazujúce splnenie povinnosti vysporiadať
majetkovo-právne vzťahy k nehnuteľnému
majetku, v rámci ktorého sa bude realizovať
projekt a/alebo k hnuteľnému dlhodobému
majetku, ktorý bude zhodnotený z prostriedkov
mechanizmu (v súlade s podmienkami uvedenými
v kapitole 3.10 Príručky pre prijímateľa
k implementácii projektov financovaných z Plánu
obnovy a odolnosti, ktorá je zverejnená na
webovom sídle www.mhrs.sk, v časti: PODPORA
PODNIKATEĽOV / PLÁN PODPORY), pričom
z dokumentov musí vyplývať splnenie danej
povinnosti najneskôr od momentu začatia
realizácie projektu, ak so súhlasom Vykonávateľa
nedošlo k dočasnému prerušeniu plnenia danej
zmluvnej povinnosti

spolu so
záverečnou
monitorovacou
správou projektu

Ak je predmetom projektu zariadenie na výrobu
elektriny z bioenergie:
predložiť Vykonávateľovi príslušné potvrdenie o
udržateľnosti podľa zákona č. 309/2009 Z. z. o
podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko
účinnej kombinovanej výroby v znení neskorších
predpisov,
alebo
predložiť Vykonávateľovi čestné vyhlásenie o
plánovanej palivovej základni, ktorej použitie
zabezpečí dosiahnutie stanovenej minimálnej
úrovne 80 % úspor emisií skleníkových plynov, a
platnú zmluvu o dodávkach paliva spĺňajúceho
kritériá udržateľnosti v súlade so zákonom č.
309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov
energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v
znení neskorších predpisov
na prevádzku
predmetu
projektu
pokrývajúcu
obdobie
minimálne prvých dvanásť mesiacov Doby
udržateľnosti Projektu, resp. platnú zmluvu o
budúcej zmluve o dodávkach paliva spĺňajúceho
kritériá udržateľnosti v súlade so zákonom č.
309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov
energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v
znení neskorších predpisov
na prevádzku
predmetu
projektu
pokrývajúcu
obdobie
minimálne prvých dvanásť mesiacov Doby
udržateľnosti Projektu

počas celej doby
realizácie projektu
a zároveň
počas obdobia
udržateľnosti
projektu

Prijímateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Vykonávateľa premiestniť
Predmet Projektu (zariadenie na výrobu elektriny z
OZE) na iné miesto, ako bolo vopred
stanovené/dohodnuté v Zmluve a/alebo uvedené v
príslušnom stavebnom povolení

Môžem si z prostriedkov mechanizmu v rámci výzvy nakúpiť
viacero zariadení na výrobu elektriny?

Odpoveď:

ÁNO. Žiadateľ môže v rámci výzvy nakúpiť viacero zariadení na výrobu elektriny z OZE. V prípade,
ak budú všetky žiadateľom plánované zariadenia na výrobu elektriny z OZE pripojené priamo alebo
cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej/prenosovej sústavy v spoločnom bode a
zároveň budú vyrábať elektrinu z rovnakého druhu OZE alebo vyrábať elektrinu kombinovanou
výrobou z rovnakého druhu OZE, je možné, aby tieto zariadenia boli predmetom jednej žiadosti. V
takom prípade všetky takéto zariadenia predstavujú v zmysle výzvy jedno zariadenie na výrobu
elektriny z OZE.
V prípade, že žiadateľ plánuje nakúpiť v rámci výzvy viacero zariadení na výrobu elektriny z OZE,
ktoré však nebudú pripojené priamo alebo cez transformátor na priame vedenie, do
distribučnej/prenosovej sústavy v spoločnom bode alebo jednotlivé zariadenia budú vyrábať
elektrinu z rôznych druhov OZE alebo vyrábať elektrinu kombinovanou výrobou z rôznych druhov
OZE, musí žiadateľ predložiť viacero žiadostí tak, aby predmetom jednej žiadosti bolo výlučne jedno
zariadenie na výrobu elektriny z OZE v zmysle výzvy.
Z uvedeného vyplýva, že predmetom žiadosti nemôže byť kombinácia zariadení, ktoré využívajú
na výrobu elektriny rôzne druhy OZE.
Príklady definovania zariadenia na výrobu elektriny z OZE v rámci žiadosti:
Príklad č. 1:
Žiadateľ plánuje výstavbu 3 veterných turbín, ktorých vzájomné rozmiestnenie umožňuje, aby boli
spolu pripojené do distribučnej/prenosovej sústavy v jednom spoločnom bode. V tomto prípade sú
tieto 3 veterné turbíny považované za jedno zariadenie na výrobu elektriny z OZE a pokiaľ celkový
inštalovaný výkon všetkých 3 veterných turbín dosiahne minimálne 0,5 MW a maximálne 50 MW,
môžu byť predmetom jednej žiadosti.

Príklad č. 2:
Žiadateľ plánuje výstavbu 3 veterných turbín, z ktorých každá je postavená v inej obci a každá
samostatne pripojená do distribučnej/prenosovej sústavy v inom bode. V tomto prípade sú tieto 3
veterné turbíny považované za 3 zariadenia na výrobu elektriny z OZE a preto môže byť predmetom
jednej žiadosti len jedna veterná turbína za podmienky, že má inštalovaný výkon minimálne 0,5 MW
a maximálne 50MW.

Príklad č. 3:
Žiadateľ plánuje výstavbu 1 veternej turbíny a 1 bioplynovej stanice, ktorých vzájomné
rozmiestnenie umožňuje, aby boli spolu pripojené do distribučnej/prenosovej sústavy v jednom
spoločnom bode. V tomto prípade sú však veterná turbína a bioplynová stanica považované za 2
zariadenia na výrobu elektriny z OZE, pretože vyrábajú elektrinu z rôzneho druhu OZE. To znamená,
že veterná turbína bude predmetom jednej žiadosti a bioplynová stanica bude predmetom ďalšej
žiadosti za podmienky, že každé z týchto zariadení má inštalovaný výkon minimálne 0,5 MW a
maximálne 50MW.

Môže dôjsť pri inštalácii/výstavbe zariadenia na výrobu
elektriny z OZE k zmenám oproti zariadeniu, ktoré som
špecifikoval v rámci žiadosti?

Odpoveď:
MH SR bude pred ukončením realizácie projektu posudzovať súlad parametrov zariadenia
využívajúceho OZE pripojeného do distribučnej/prenosovej sústavy so základnými parametrami
podporeného projektu, ktoré boli predmetom posudzovania v rámci žiadosti. Prijímateľ bude
povinný za týmto účelom predložiť Protokol o funkčnej skúške zariadenia.
Prípadné zmeny budú posudzované najmä vo vzťahu k cieľu projektu, ktorý bol predmetom
posúdenia v rámci žiadosti a ktorým je dodatočný inštalovaný výkon zariadenia na výrobu elektriny
z OZE. Dodatočným inštalovaným výkonom zariadenia na výrobu elektriny z OZE sa rozumie celkový
inštalovaný výkon nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré je podporené z prostriedkov
mechanizmu v rámci tejto výzvy).

Upozorňujeme žiadateľov, že prijímateľ je povinný v súlade so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov
mechanizmu oznámiť Vykonávateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú alebo môžu
mať negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu alebo dosiahnutie
a/alebo udržanie cieľa projektu.
Významné zmeny projektu si vyžadujú schválenie zo strany Vykonávateľa a prijímateľ je povinný
požiadať o ich schválenie (viď kapitola 3.8 PRÍRUČKY PRE PRIJÍMATEĽA K IMPLEMENTÁCII
PROJEKTOV FINANCOVANÝCH Z PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI, ktorá je zverejnená na webovom
sídle www.mhrs.sk, v časti: PODPORA PODNIKATEĽOV / PLÁN PODPORY). Vykonávateľ pri posudzovaní
žiadostí o zmenu projektu oproti stavu, ako bol projekt predložený a schválený, posudzuje možný
dopad na schvaľovací proces, na plnenie povinností prijímateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí
prostriedkov mechanizmu ako aj na plnenie jednotlivých cieľov stanovených v Pláne obnovy a
odolnosti.

Ako mám postupovať, ak som predložil žiadosť, ktorú
potrebujem zmeniť alebo už nemám záujem o prostriedky
z výzvy?

Odpoveď: V prípade, ak žiadateľ doručil žiadosť MH SR, ktorú považuje za nesprávnu, potrebuje ju
zmeniť alebo nemá záujem o pokračovanie v posudzovaní predmetnej žiadosti, môže vziať svoju
žiadosť späť kedykoľvek počas jej posudzovania, t. j. do zaslania oznámenia o splnení/nesplnení
podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu zo strany MH SR žiadateľovi. Žiadateľ doručí
späťvzatie žiadosti buď v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej schránky MH SR alebo
v listinnej forme na adresu MH SR uvedenú vo výzve. Späťvzatie žiadosti musí obsahovať prejav vôle
žiadateľa vziať svoju žiadosť späť. V prípade doručenia späťvzatia žiadosti MH SR vyznačí túto
skutočnosť v spise a oznámi to žiadateľovi. V prípade, ak chce žiadateľ svoju žiadosť opätovne
predložiť, musí tak urobiť do uzavretia výzvy.

Ako sa dozviem, či mi budú poskytnuté prostriedky z výzvy
na realizáciu elektrárne z OZE?

Odpoveď: Ak žiadosť o prostriedky spĺňa všetky PPPM určené vo výzve, MH SR oznámi túto
skutočnosť žiadateľovi. Oznámenie o splnení PPPM nezakladá nárok na poskytnutie prostriedkov
mechanizmu. V prípade žiadateľov, ktorí splnili všetky PPPM a ktorých výška prostriedkov
mechanizmu posúdená vykonávateľom ako oprávnená je plne krytá výškou disponibilnej alokácie
výzvy (podľa poradia stanoveného na základe aplikácie kritérií hodnotenia), je súčasťou oznámenia
o splnení PPPM aj výzva pre žiadateľa na poskytnutie súčinnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o
mechanizme.
Žiadateľom, ktorí síce splnili všetky PPPM, ale ktorých výška prostriedkov mechanizmu posúdená
vykonávateľom ako oprávnená nie je plne krytá výškou disponibilnej alokácie výzvy (podľa poradia
stanoveného na základe aplikácie kritérií hodnotenia), MH SR zašle oznámenie o splnení PPPM, v
ktorom budú zároveň informovaní, že z dôvodu nedostatku disponibilnej alokácie výzvy im MH SR
nezašle návrh zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.
Ak žiadosť o prostriedky nespĺňa PPPM určené vo výzve, vykonávateľ oznámi túto skutočnosť
žiadateľovi. Proti posúdeniu nesplnenia PPPM je možné podať písomné námietky podľa § 17 zákona
o mechanizme do šiestich pracovných dní od doručenia oznámenia o nesplnení PPPM.

Môže dôjsť po vyhlásení výzvy k jej zmene, prípadne
zrušeniu?

Odpoveď: Áno. MH SR môže v rámci výzvy zmeniť formálne náležitosti výzvy (časť A výzvy) a
podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu (časť B. výzvy).
Zmeny formálnych náležitostí výzvy, medzi ktoré patrí aj indikatívna výška prostriedkov
mechanizmu určených na výzvu (tzv. alokácia výzvy), je MH SR oprávnené vykonať kedykoľvek, t. j.
aj po uzavretí výzvy.
Čo sa týka PPPM stanovených vo výzve, tak tie je možné zmeniť len ak ich zmena nevyvolá zmenu v
posudzovaní už predložených žiadostí. Zmenou v posudzovaní už predložených žiadostí sa myslí
zmena, v dôsledku ktorej by sa zmenil výsledok posúdenia PPPM. Pravidlá pre zmenu výzvy sa
rovnako aplikujú na prípad zmien v dokumentoch, na ktoré výzva odkazuje, ak takéto zmeny majú
vplyv na PPPM.
MH SR je oprávnené vykonať zmeny PPPM aj v prípade, ak ich zmena vyplýva zo zmeny všeobecne
záväzných právnych predpisov. MH SR bude v takom prípade posudzovať žiadosť podľa aktuálne
platného právneho predpisu, rešpektujúc prechodné ustanovenia vo vzťahu k jeho účinnosti.
MH SR v prípade vykonania zmien vo výzve posudzuje ich dopad z hľadiska zachovania princípov
nediskriminácie a transparentnosti.

MH SR je oprávnené výzvu zrušiť, ak nie je ďalej možné poskytovať prostriedky mechanizmu na
základe výzvy (napr. ak došlo k zmene Plánu obnovy a odolnosti a investícia sa už viac nebude
realizovať, alebo ak sa vyskytli dôvody, pre ktoré nemožno od MH SR požadovať, aby vo vyhlásenej
výzve pokračovalo, najmä ak sa zistilo porušenie zákona o mechanizme alebo iných predpisov SR a
EÚ).
Zmena alebo zrušenie výzvy je realizované formou informácie, ktorú MH SR bezodkladne zverejní
na webovom sídle www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy. Zmena alebo zrušenie výzvy je
účinné v súlade s informáciou uvedenou v informácii o zmene alebo zrušení výzvy, najskôr však
dňom zverejnenia na webovom sídle.

V reflexii na otázky prijaté
vykonávateľom odo dňa vyhlásenia
výzvy s kódom 01I0126V01 bolo
pôvodné FAQ ku dňu 8.6.2022
doplnené o nové otázky.
Doplnené FAQ sa začína na
nasledujúcej strane

Odpovede na často kladené otázky (FAQ)
k výzve s kódom 01I0126V01 – doplnené ku dňu
8.6.2022

Komponent: 1. Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra
Reforma/investícia: 1. Investícia do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE
Cieľ výzvy: Zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov elektriny
(OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky

Existuje nejaký časový údaj, do ktorého je vykonávateľ
Výzvy (MH SR) schopný prijať odoslanú žiadosť? Vie MH
SR garantovať, že ak žiadosť bude odoslaná cez Ústredný
portál verejnej správy v posledný deň uzávierky výzvy do
16:00, že túto žiadosť MH SR ešte v deň uzávierky v
elektronickej schránke MH SR aj príjme? Prípadne do kedy
je potrebné takúto žiadosť odoslať tak, aby ministerstvo
vedelo garantovať prijatie takejto žiadosti v termíne
uzávierky?

Odpoveď:
V prípade, že je formulár žiadosti doručovaný listinne, je potrebné ho doručiť na adresu
vykonávateľa najneskôr v deň uzavretia výzvy do 15:00 hod.
V prípade, že je formulár žiadosti doručovaný elektronicky, je potrebné, aby bol doručený do
elektronickej schránky MH SR najneskôr v deň uzavretia výzvy. Potvrdenie prijatia konkrétneho
podania je vydávané samotnou elektronickou schránkou MH SR. Časový limit medzi odoslaním a
prijatím (doručením) podania závisí od vyťaženosti ústredného portálu verejnej správy (ďalej aj
„ÚPVS“). V prípade, že v deň uzavretia výzvy bude cez ÚPVS odoslaný veľký počet žiadostí, MH SR
nevie predpokladať časový limit, v akom budú jednotlivé žiadosti vybavované, t. j. bude pri nich
vydávané potvrdenie prijatia konkrétneho podania.

Upozorňujeme žiadateľov, že v prípade, ak bude žiadosť odoslaná elektronicky cez ÚPVS v deň
uzavretia výzvy, no žiadosť bude do elektronickej schránky MH SR doručená až v nasledujúci deň,
žiadosť nesplní podmienku doručenia žiadosti včas a MH SR v takom prípade zašle žiadateľovi
oznámenie o nesplnení podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu. Vzhľadom na uvedené
odporúčame žiadateľom ponechať si na odoslanie a následné doručenie elektronického podania
žiadosti dostatočnú časovú rezervu.
V prípade ďalších otázok si Vám dovoľujeme odporučiť obrátiť sa na správcu ÚPVS, ktorým je
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, resp.
prevádzkovateľa ÚPVS, ktorým je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES)

Potenciálny žiadateľ je vlastníkom budovy, ktorá sa nachádza
v priemyselnom parku. Dodávateľ energie (elektrika, plyn) je
vlastník priemyselného parku. Je takýto potenciálny
žiadateľ oprávnený na získanie grantu?

Odpoveď:

Nie.

V prípade, že vlastník priemyselného parku nie je zároveň aj prevádzkovateľom miestnej
distribučnej sústavy (na základe príslušného povolenia), zariadenie na výrobu elektriny z OZE
nebude pripojené priamo do distribučnej/prenosovej sústavy. Žiadateľ teda nebude mať
uzatvorenú zmluvu o pripojení do distribučnej/prenosovej sústavy, čo znamená, že nie je oprávnený
na získanie príspevku z prostriedkov mechanizmu v rámci tejto výzvy.

Áno. V prípade, že vlastník priemyselného

parku je aj prevádzkovateľom miestnej distribučnej
sústavy (na základe príslušného povolenia), zariadenie na výrobu elektriny z OZE bude pripojené do
tejto miestnej distribučnej sústavy. Žiadateľ bude mať uzatvorenú zmluvu o pripojení do miestnej
distribučnej sústavy a ňou bude preukazovať splnenie zmluvnej povinnosti uvedenej v čl. 6 ods. 6.5
písm. c) zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu.

Je možné považovať vybudovanie batériového úložiska k
zariadeniu na výrobu elektrickej energie z OZE za oprávnený
výdavok?

Odpoveď:

NIE.

V súlade s časťou B.7 Výzvy na investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE –
Podmienka oprávnenosti projektu sa vybudovanie batériového úložiska nepovažuje za oprávnený
výdavok.
MH SR plánuje v súlade s Indikatívnym harmonogramom vyhlasovania výziev zverejneným na
webovom sídle MH SR vyhlásiť Výzvu na investície do zvyšovania flexibility elektroenergetických
sústav – batériové systémy, do ktorej sa môžete s projektom batériového úložiska zapojiť.

Akým spôsobom mám stanoviť výšku oprávnených
výdavkov v rozpočte projektu a následne žiadanú výšku
dotácie?

Odpoveď: Za oprávnené výdavky v rámci tejto výzvy sa považujú mimoriadne investičné výdavky
potrebné na výrobu elektriny z OZE. Mimoriadne investičné výdavky, t. j. oprávnené výdavky
projektu stanoví žiadateľ ako rozdiel medzi výdavkami na zariadenie na výrobu elektriny z OZE
(predmet projektu) a výdavkami na podobnú, menej ekologickú investíciu, k realizácii ktorej by
dôveryhodným spôsobom došlo i bez pomoci (tzv. kontrafaktuálny scenár). Na uvedený rozdiel sa
následne uplatní príslušná intenzita pomoci.
Žiadateľ stanoví výšku oprávnených výdavkov a žiadaných prostriedkov mechanizmu (dotácie) v
nasledujúcich krokoch:
1. V prvom kroku žiadateľ stanoví výšku investičných výdavkov na zariadenie na výrobu elektriny z
OZE tak, aby cena tohto zariadenia v maximálnej možnej miere zodpovedala trhovým (reálnym
cenám). Reálnu (trhovú) cenu zariadenia na výrobu elektriny z OZE získa žiadateľ napr.
prostredníctvom prieskumu trhu (výzva nijakým spôsobom nestanovuje podmienky vykonania
prieskumu trhu, t.j. nestanovuje, či žiadateľ pri stanovení trhových cien prostredníctvom
prieskumu trhu musí výšku výdavkov stanoviť na základe najnižšej cenovej ponuky, na základe
priemeru cenových ponúk alebo iným relevantným spôsobom) alebo na základe odborného
posudku, prípadne na základe stavebného rozpočtu, resp. výkazu výmer oceneného oprávnenou
osobou. Upozorňujeme, že spôsob, ktorým žiadateľ stanovil výšku investičných výdavkov na
zariadenie na výrobu elektriny z OZE, uvedie žiadateľ vo formulári žiadosti (časť B. Rozpočet zariadenie OZE). Žiadateľ nepredkladá v rámci žiadosti žiadne dokumenty, na základe ktorých
stanovil výšku investičných výdavkov na zariadenie na výrobu elektriny z OZE.
Skutočnosť, prečo výzva upozorňuje na to, aby žiadatelia stanovili výšku investičných výdavkov
na zariadenie na výrobu elektriny z OZE na základe reálnych (trhových) cien súvisí s tým, že MH
SR bude overovať hospodárnosť výdavkov v súlade so Zmluvou o poskytnutí prostriedkov
mechanizmu v procese realizácie projektu v rámci kontroly verejného obstarávania /
obstarávania a výšku prostriedkov mechanizmu, ktorú pri posudzovaní žiadosti vykonávateľ
posúdil ako oprávnenú, nie je možné navýšiť. Preto je v záujme žiadateľa, aby stanovil výšku
výdavkov na zariadenie na výrobu elektriny z OZE v rozpočte projektu čo najpresnejšie k cene,
ktorá bude výsledkom verejného obstarávania/obstarávania.
2. V ďalšom kroku žiadateľ odpočíta od výšky investičných výdavkov na zariadenie na výrobu
elektriny z OZE výšku výdavkov na podobnú, menej ekologickú investíciu, k realizácii ktorej by
dôveryhodným spôsobom došlo i bez pomoci (tzv. kontrafaktuálny scenár). Žiadateľ stanoví
výšku výdavkov na podobnú menej ekologickú investíciu (kontrafaktuálny scenár) buď
identifikáciou kontrafaktuálnej investície (na základe znaleckého posudku) alebo výpočtom
(použije stanovenú referenčnú hodnotu 453 000 EUR/MW).
Rozdiel medzi výškou investičných výdavkov na zariadenie na výrobu elektriny z OZE a výškou
výdavkov na podobnú, menej ekologickú investíciu predstavuje celkové oprávnené výdavky
projektu (mimoriadne investičné výdavky).
3. Následne žiadateľ na celkové oprávnené výdavky projektu uplatní príslušnú intenzitu pomoci a
stanoví výšku žiadaných prostriedkov mechanizmu.

Príklad:
Žiadateľ plánuje realizovať fotovoltickú elektráreň s inštalovaným výkonom 0,7 MW vo Veľkom
Borovom.
1. Na základe prieskumu trhu zistil, že fotovoltická elektráreň s inštalovaným výkonom 0,7 MW
má cenu 630 000 EUR (či už ako priemernú cenu alebo najnižšiu cenu, prípadne cenu stanovenú
na základe iného kritéria).
2. Žiadateľ sa rozhodol, že výšku výdavkov na podobnú menej ekologickú investíciu
(kontrafaktuálny scenár) stanoví výpočtom. To znamená, že prepočíta stanovenú referenčnú
hodnotu 453 000 EUR/MW na 0,7 MW, čo predstavuje 317 100 EUR (453 000 x 0,7 = 317 100).
Následne odpočíta od výšky investičných výdavkov na fotovoltickú elektráreň výšku výdavkov
na podobnú, menej ekologickú investíciu, t. j. 630 000 EUR - 317 100 EUR = 312 900 EUR.
Celkové oprávnené výdavky projektu (mimoriadne investičné výdavky) predstavujú sumu
312 900 EUR.
3. Výšku žiadaných prostriedkov mechanizmu (dotácie) žiadateľ stanoví tak, že na celkové
oprávnené výdavky projektu uplatní príslušnú intenzitu pomoci (312 900 x 0,6 = 187 740 EUR).

Ako zistím, či výška žiadanej dotácie neprekročí limit 27 EUR
na 1 MWh vyrobenej elektriny?

Odpoveď: Vo výzve sú v časti C. Obsahové náležitosti, kapitola 1. Kritériá hodnotenia žiadosti
stanovené predpokladané prevádzkové hodiny za rok a tiež za 15 rokov podľa typu zariadenia.
Žiadateľ stanoví výšku dotácie na 1 MWh vyrobenej elektriny ako podiel žiadanej výšky prostriedkov
mechanizmu a množstva vyrobenej elektriny počas doby 15 rokov z referenčného zariadenia využitej
technológie. Hodnotu množstva vyrobenej elektriny počas doby 15 rokov stanoví žiadateľ ako súčin
inštalovaného výkonu zariadenia na výrobu elektriny z OZE a predpokladaného počtu prevádzkových
hodín za 15 rokov.
Príklad:
Žiadateľ plánuje realizovať fotovoltickú elektráreň s inštalovaným výkonom 0,7 MW vo Veľkom
Borovom.
Prostriedky mechanizmu, ktoré žiadateľ žiada na realizáciu uvedenej fotovoltickej elektrárne sú vo
výške 187 740 EUR (príklad výpočtu je uvedený v odpovedi na predchádzajúcu otázku). Fotovoltická
elektráreň má počas obdobia 15 rokov stanovený predpoklad 16 500 prevádzkových hodín.
Fotovoltická elektráreň s inštalovaným výkonom 0,7 MW vyrobí za 15 rokov 11 550 MWh elektriny
(16 500 x 0,7 = 11 550).
Podiel žiadanej výšky prostriedkov mechanizmu a množstva vyrobenej elektriny počas doby 15
rokov z referenčného zariadenia využitej technológie predstavuje 16,25 EUR na 1 MWh vyrobenej
elektriny (187 740 / 11 550 = 16,25).

Na aké osobitné povinnosti by mal žiadateľ/prijímateľ klásť
dôraz okrem tých, ktoré sú uvedené vo výzve, resp. v zmluve
o poskytnutí prostriedkov mechanizmu?

Odpoveď: Osobitne by chcel vykonávateľ upozorniť na niektoré skutočnosti, ktoré sú dôležité pri
príprave projektu ako aj jeho následnej realizácii a vyplývajú z legislatívy platnej v oblasti, v rámci
ktorej je podpora poskytovaná:

Voľná kapacita inštalovaného výkonu
zariadení na výrobu elektriny, ktoré je možné pripojiť do distribučnej sústavy:
Prevádzkovateľ prenosovej sústavy (spoločnosť Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s.), v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určil a
zverejnil na svojom webovom sídle inštalovaný výkon zariadení na výrobu
elektriny, ktoré je možné z pohľadu priepustnosti a flexibility sústavy pripojiť do
distribučnej sústavy.
Presné hodnoty inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny, ktoré je
možné z pohľadu priepustnosti a flexibility sústavy pripojiť do distribučnej sústavy
sú zverejnené tu: https://www.sepsas.sk/sk/technicke-udaje/instalovany-vykon/.
V súlade s ustanovením § 5 ods. 9 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore
obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov určil prevádzkovateľ
prenosovej sústavy v technických podmienkach prístupu a pripojenia do sústavy
pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na
výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje medzi PPS 1 a PDS1. Predmetné
Pravidlá sú zapracované v kapitole 1.4 dokumentu N Technických podmienok
prístupu a pripojenia a pravidiel prevádzkovania prenosovej sústavy.
O voľnej kapacite pre inštalovaný výkon zariadení na výrobu elektriny, ktoré je
možné z pohľadu priepustnosti a flexibility sústavy pripojiť do distribučnej sústavy
informujú na svojich stránkach aj prevádzkovania distribučnej sústavy:
•

Západoslovenská distribučná, a. s. tu:

•

https://www.zsdis.sk/Uvod/Vyrobcovia/Pred-pripojenim/Volna-kapacita,
Stredoslovenská distribučná, a.s. tu: https://www.ssd.sk/vyrobcoviaelektriny/prehlad-cerpania-pridelenych-vykonov?page_id=6335,

•

Východoslovenská distribučná, a. s. tu:
https://www.vsds.sk/edso/domov/vyrobcovia-elektriny/pripojeniezdroja/pridelovanie-kapacity.

Účinné technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania
prenosovej sústavy sú dostupné na webovom sídle www.sepsas.sk tu:
https://www.sepsas.sk/sk/dokumenty/technicke-podmienky/.

Odporúčame žiadateľom oboznámiť sa pred predložením žiadosti s týmito podmienkami a overiť
si dostupnosť voľnej kapacity v mieste plánovaného pripojenia.

Prenesenie zodpovednosti za odchýlku a
náklady na pripojenie do distribučnej sústavy:
Medzi prevádzkovateľom zariadenia na výrobu elektriny, ktoré má byť pripojené do
distribučnej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy, sa s cieľom zabezpečenia
plynulých a spoľahlivých dodávok a distribúcie elektriny upravujú aj vzťahy týkajúce sa
prenesenia zodpovednosti za odchýlku účastníka trhu s elektrinou.
V súlade s § 2 písm. b), bod 18 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa odchýlkou účastníka trhu
s elektrinou rozumie odchýlka, ktorá vznikla v určitom časovom úseku ako rozdiel medzi
zmluvne dohodnutým množstvom dodávky alebo odberu elektriny a dodaným alebo
odobratým množstvom elektriny v reálnom čase.

Podmienky jednotlivých prevádzkovateľov distribučných sústav:
S pripájaním nového zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej siete sa spája viacero
povinností. Preto odporúčame žiadateľom pred predložením žiadosti oboznámiť sa
s podmienkami jednotlivých prevádzkovateľov distribučnej sústavy, ktoré majú
jednotliví prevádzkovatelia zverejnené na svojich webových sídlach.

Aj v súvislosti s touto problematikou odporúčame žiadateľom pred predložením žiadosti oboznámiť
sa s podmienkami jednotlivých prevádzkovateľov distribučnej sústavy, a to vrátane informácií
o predpokladaných nákladoch na pripojenie.

Ak by bol projekt OZE - fotovoltiká elektráreň - umiestnená
jedna časť na streche a druhá časť na priľahlom voľnom
pozemku, je možné uplatniť si 15 bodov v kritériu
hodnotenia č. 2? Ak áno, dá sa uplatniť celých 15 bodov?

Odpoveď: Nie. Vo výzve je v časti C. OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI, 1. Kritériá hodnotenia uvedené
v rámci kritéria č. 2 - Zariadenie OZE uvedené, okrem iného, že: „predmetom projektu je nové
zariadenie na výrobu elektriny z OZE, ktoré využíva slnečnú energiu na priamu výrobu elektriny, ktoré
je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej alebo viacerých existujúcich
budov spojených so zemou pevným základom“.
Zároveň výzva v rámci podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu č. 7. Podmienka
oprávnenosti projektu (účel využitia prostriedkov mechanizmu), že zariadením na výrobu elektriny z
OZE sa rozumie zariadenie alebo skupina zariadení, ktoré sú v spoločnom bode pripojené priamo
alebo cez transformátor na priame vedenie, do distribučnej sústavy alebo do prenosovej sústavy a
slúžia na výrobu elektriny z rovnakého druhu OZE alebo na výrobu elektriny kombinovanou výrobou
z rovnakého druhu OZE.
Z uvedeného vyplýva, že 15 bodov môže získať výlučne projekt, ktorého zariadenie na výrobu
elektriny zo slnečnej energie je celé inštalované na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti
jednej alebo viacerých existujúcich budov spojených so zemou pevným základom.

Môže byť oprávneným žiadateľom v rámci výzvy aj
nemocnica, ktorá je príspevkovou organizáciou? Okrem
poskytovania zdravotnej starostlivosti nemocnica
zabezpečuje aj výkon podnikateľskej činnosti, ktorý je
však minoritný. Podnikateľské činnosti má nemocnica
zapísané v živnostenskom registri.
Odpoveď:

ÁNO.

V súlade s podmienkou oprávnenosti žiadateľa v rámci výzvy platí, že oprávnenými
žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t. j.:
− osoby zapísané v Obchodnom registri,
− osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,
− osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov.
V prípade, že príspevková organizácia spĺňa vyššie uvedenú podmienku a podniká na základe
živnostenského oprávnenia (aj v prípade, že výkon podnikateľskej činnosti je minoritný), je
oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy a môže sa uchádzať o prostriedky mechanizmu na
podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny, za predpokladu dodržania všetkých
ostatných podmienok výzvy.
V tejto súvislosti upozorňujeme žiadateľov na nasledovnú podmienku výzvy: celkový inštalovaný
výkon zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré je predmetom projektu, musí byť minimálne 0,5
MW a maximálne 50 MW (podmienka poskytnutia príspevkov mechanizmu č. 7 – Podmienka
oprávnenosti projektu).

