VÝSTAVBA ZARIADENÍ NA VYUŽITIE OZE
Oprávnení žiadatelia: subjekty územnej samosprávy, neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby
Výška spolufinancovania: 5 %
Termíny hodnotiacich kôl: 31. 3. 2021, 30. 6. 2021
Podaktivita B3
Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu tepla
Zdroj: slnečná energia
Zariadenie: slnečné kolektory (solárne panely)
Určenie: ohrev vody v zariadeniach využívajúcich teplú vodu
Využiteľnosť:
- kuchyne (umývanie riadov/varenie) – školy, škôlky
- domovy dôchodcov/detské domovy/internáty
- telocvične/športové kluby
- vyhrievanie bazénov
Na území Slovenska je ročne 1200 – 2000 hodín slnečný svit bez oblačnosti
Energiu slnka možno zdarma reálne využívať 7 – 9 mesiacov v roku na ohrev vody,
v jarných a jesenných mesiacoch aj na podporu vykurovania
Reálne je možné pokryť 40 – 60 % ročnej potreby ohrevu teplej vody využitím
obnoviteľných zdrojov energie – slnka
Životnosť solárnych panelov je 30 – 40 rokov (slovenská výroba, THERMOSTAR ŽIAR)
Príklad z praxe:
Solárny systém umiestnený na streche DSS a DD Oáza v Tekovskej Breznici
https://thermosolar.sk/nase-realizacie/dss-tekovska-breznica/

Podaktivita B4
Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej
energie s použitím tepelného čerpadla
Zdroj: aerotermálna/hydrotermálna/geotermálna energia
Zariadenie: tepelné čerpadlo
Určenie: kúrenie v zime, chladenie v lete
Využiteľnosť: modernizácia vykurovania
- obecné úrady
- kultúrne domy
- materské školy
- administratívne budovy
Tepelné čerpadlá využívajú dostupné teplo zo vzduchu, zeme alebo z vody. Toto teplo je
k dispozícii zadarmo a možno ho energeticky efektívne zhodnotiť. Tepelné čerpadlo pracuje
na opačnom princípe ako chladnička – odoberá teplo z vonkajšieho chladnejšieho prostredia
a pri vyššej teplote ho odovzdáva do vykurovacieho systému.
Tepelné čerpadlá:
A/W vzduch – voda, vzduchové čerpadlo – teplota závisí od počasia
B/W zem – voda, zemný vrt – cirkulačná voda 7 – 13 °C
W/W voda – voda, podzemná voda – teplota 8 – 13 °C
Tepelné čerpadlo možno umiestniť v interiéri alebo v exteriéri. Jeho životnosť je 10-15 rokov.
Príklad z praxe:
Tepelné čerpadlo v materskej škole, Taliansko
https://www.asb.sk/stavebnictvo/technicke-zariadenia-budov/tepelne-cerpadla/tepelnecerpadla-v-materskej-skole

Minimálna výška NFP na projekt je 20 000,00 EUR
Maximálna výška NFP na projekt je 2 000 000,00 EUR
Maximálna dĺžka realizácie projektu je 24 mesiacov
Oprávnené výdavky:
-

softvér

-

stavebné práce

-

stavebný dozor

-

samostatné hnuteľné veci – zariadenia/technika, ktoré súvisia s využívaním OZE

-

externé riadenie projektu

-

rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami max. do výšky 2,5
% COV na stavebné práce

Kontakt:
Ing. Peter Majchut, Mgr. Zuzana Molnárová, PhD.
+421 948 772 217
majchut@gmail.com

