Program EkoFond
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov podporí úspory energie, ktoré budú zabezpečené
výmenou pôvodných otvorových výplní, zateplením obvodového a strešného
plášťa a vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi.
Základnými cieľmi poskytnutia podpory verejným budovám, školám a školským zariadeniam
sú:
 Zlepšenie prostredia pre žiakov a príjemcov verejnoprospešných služieb prostredníctvom
zlepšenia tepelnotechnických vlastností budov;
 Zlepšenie prevádzky tepelných zariadení v školách a verejných budovách;
 Zvýšenie informovanosti verejnosti o efektívnom zaobchádzaní s energiou;
 Prezentovanie výhod energetických opatrení a ich priameho ekonomického a ekologického
dopadu.
Nevyhnutnou podmienkou poskytnutia podpory je zrealizovanie diela výhradne s použitím
vonkajšieho tepelnoizolačného systému a otvorových konštrukcií, pre ktoré boli vydané
doklady preukazovania zhody podľa zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení
neskorších predpisov. Dielo musí byť zhotovené firmou s licenciou na vybraný tepelnoizolačný
systém.
V programe podporujeme tie projekty, ktoré sa ešte len budú realizovať a nie tie, ktoré sa práve
realizujú alebo boli zrealizované v minulosti. Program sa zameriava na podporu projektov
významnej obnovy budov realizovanej v logickej následnosti. V programe sú preferované
projekty zamerané na budovy, ktoré budú na verejnoprospešný účel využívané minimálne 5
rokov od schválenia projektu.
V programe nebudú podporené:
♦ budovy, v ktorých je zdroj tepla na vykurovanie na báze zemného plynu využívaný iba ako
doplnkový zdroj tepla;
♦ budovy, v ktorých je realizovaná podnikateľská činnosť (pozn.: prenájom budovy, resp. jej
časti nie je považovaný za podnikanie);
♦ budovy, v ktorých nie sú energetické opatrenia realizované v logickej následnosti;
♦ budovy, v ktorých bude významná obnova budovy spojená s jej rekonštrukciou (nadstavba,
prestavba, prístavba alebo vstavba);
♦ budovy, u ktorých sa po zrealizovaní významnej obnovy predpokladá zaradenie do
energetickej triedy pre miesto spotreby energie na vykurovanie E-F;
♦ budovy, ktoré odoberajú teplo vyrobené a distribuované z okrskových a blokových kotolní;
♦ samostatne stojace kultúrne domy, ktoré sú využívané jednoúčelovo a príležitostne;
♦ kostoly a modlitebne;
♦ historické pamiatkovo chránené budovy;
♦ samostatne stojace plavárne a telocvične.
Štruktúra programu 02/2011 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
Podprogramy:
02/C Verejné budovy – zlepšovanie tepelnotechnických vlastností budov:
C1 - zatepľovanie obvodového plášťa budov, zatepľovanie strechy/stropu nad posledným
vykurovaným podlažím (sedlové strechy bez využitia povaly), stropu nad nevykurovaným
priestorom a ostatných deliacich konštrukcií medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi;
C2 - výmena okien – nové okná musia mať nainštalované štrbinové vetranie pre výmenu
vzduchu zabezpečujúce mikroventiláciu i pri zatvorenom okne;

02/D Školy a školské zariadenia – zlepšovanie tepelnotechnických vlastností budov:
D1 - zatepľovanie obvodového plášťa budov, zatepľovanie strechy/stropu nad posledným
vykurovaným podlažím (sedlové strechy bez využitia povaly), stropu nad nevykurovaným
priestorom a ostatných deliacich konštrukcií medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi;
D2 - výmena okien – nové okná musia mať nainštalované štrbinové vetranie pre výmenu
vzduchu zabezpečujúce mikroventiláciu i pri zatvorenom okne.
O podporu je možné žiadať v podprogramoch:
· samostatne na zatepľovanie obvodového plášťa (len C1 resp. len D1) alebo
· samostatne na výmenu okien (len C2 resp. len D2) alebo
· na kombináciu podprogramov (C1+C2 resp. D1+D2).
Je potrebné dodržiavať logickú následnosť realizácie energetických opatrení – energetické
opatrenia musia byť realizované v nasledujúcom poradí:
- Výmena okien s inštalovaným štrbinovým vetraním pre výmenu vzduchu zabezpečujúcich
mikroventiláciu i pri zatvorenom okne.
- Zatepľovanie obvodového plášťa budov, zatepľovanie strechy/stropu nad posledným
vykurovaným podlažím (sedlové strechy bez využitia povaly), stropu nad nevykurovaným
priestorom a zateplenie ostatných deliacich konštrukcií medzi vykurovanými a nevykurovanými
priestormi;
- Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a regulácie v zásobovaní teplom. V prípade už
vykonaného hydraulického vyregulovania a zabudovania termostatizácie pre zabezpečovaním
opatrení významnej obnovy, je potrebné po vykonaní významnej obnovy uskutočniť
doregulovanie systému vykurovania.
Oprávnení žiadatelia

Pre podprogram 02/C
Nebytové verejné budovy - zlepšovanie tepelnotechnických vlastností budov
Právnická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť a nepoužije finančné prostriedky
EkoFondu na podnikanie a na financovanie činnosti politických strán a hnutí alebo právnická
osoba so 100% majetkovou účasťou štátu, ktorá vykonáva výhradne verejnoprospešnú činnosť,
s vlastným, funkčným a používaným zdrojom tepla na vykurovanie na báze zemného plynu,
najmä:
i. vlastníci a prevádzkovatelia nebytových a verejných budov;
ii. sociálne a charitatívne zariadenia v pôsobnosti samospráv, financované z verejných zdrojov.
Žiadateľ musí byť odberateľom zemného plynu od SPP v čase podania žiadosti a počas celého
trvania projektu.
Pre podprogram 02/D
Školy a školské zariadenia – zlepšovanie tepelnotechnických vlastností budov
Právnická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť a nepoužije finančné prostriedky
EkoFondu na podnikanie a na financovanie činnosti politických strán a hnutí alebo právnická
osoba so 100% majetkovou účasťou štátu, ktorá vykonáva výhradne verejnoprospešnú činnosť,
s vlastným, funkčným a používaným zdrojom tepla na vykurovanie na báze zemného plynu,
najmä:
i. zriaďovatelia a prevádzkovatelia škôl a školských zariadení;
ii. vlastníci budov, v ktorých sú prevádzkované školy a školské zariadenia.
Žiadateľ musí byť odberateľom zemného plynu od SPP v čase podania žiadosti a počas celého
trvania projektu.

Oprávnenými nákladmi, ktoré je možné zahrnúť do projektu, sú náklady uvedené v realizačnej
projektovej dokumentácii do výšky maximálnej sumy stanovenej pre jeden projekt. Povinnou
prílohou je položkový rozpočet osobitne pre jednotlivé požadované opatrenia. Oprávnené
náklady sú zároveň len tie náklady, ktoré boli žiadateľovi schválené a ktoré mu vznikli v
súvislosti s realizáciou projektu po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami.
Maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt je pre jednotlivé podprogramy
v nasledovnej výške:
Podprogram Názov podprogramu
Maximálna výška na 1 projekt v
€
02/C
Nevýrobné a verejné budovy –
60 000 €
zlepšovanie tepelnotechnických
vlastností budov
02/D
Školy a školské zariadenia - zlepšovanie
100 000 €
tepelnotechnických vlastností budov
02/C1 a D1
Zatepľovanie obvodového plášťa
25 €/m2 na 1 m2 zatepľovanej
budov, zatepľovanie strechy/stropu nad
plochy
posledným vykurovaným podlažím(sedlové
strechy bez využitia povaly), stropu nad
nevykurovaným priestorom a ostatných
deliacich konštrukcií medzi vykurovanými
a nevykurovanými priestormi
02/C2 a D2
Výmena okien s inštalovaným štrbinovým
80 €/m2 okennej plochy
vetraním pre výmenu vzduchu zabezpečujúcich
mikroventiláciu i pri zatvorenom okne
Finančné prostriedky vo výške 70% schváleného finančného príspevku budú žiadateľovi
vyplatené po zrealizovaní diela. Zvyšných 30% schváleného finančného príspevku obdrží
žiadateľ po 1 roku od uvedenia diela do dlhodobého užívania a vyplatení prvej splátky a po
predložení bilančných údajov o energetických parametroch budovy a ich schválení fondom.
Tepelnotechnický posudok budovy a projektová dokumentácia musia byť spracované
oprávnenou osobou podľa zákona 138/1992 Z.z. z oblasti:
o Projektovanie pozemných stavieb (4-1) alebo
o Stavebná fyzika (4-3) alebo
o Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo (A1)
alebo
o Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb (I1).
Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v úrovni realizačnej projektovej
dokumentácie.
V prípade, že nebude projektová dokumentácia a tepelnotechnický posudok potvrdený
pečiatkou vyššie uvedených oprávnených osôb – projekt nebude predložený na hodnotenie.
Žiadosť, rozpočet a povinné prílohy zašlite:
 v tlačenej forme v celkovom počte kópií podľa nižšie uvedeného zoznamu na nasledovnú
adresu:

EkoFond, n.f.
P.O. Box. 12
810 00 Bratislava
Obálku je potrebné označiť názvom/číslom programu GP 02/2011! Pri posielaní žiadosti
nestačí dátum poštovej pečiatky zo dňa uzávierky, žiadosť musí byť v ten deň fyzicky doručená
do EkoFondu
 v elektronickej podobe vyplnený formulár žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na
adresu: projekty@ekofond.sk
TERMÍN:
Najbližšia uzávierka pre daný program je 1.3.2012.
Viac informácií a formulár žiadosti nájdete tu.

