
Aktuality

Nová výzva na kompenzácie
vysokých cien energií – podľa 2.1 DKR

 Pre koho je výzva určená: pre všetky sektory podnikania okrem úverových a finančných inštitúcií (SK NACE 
Rev. 2, Skupina 64.1 – 66.3). Oprávneným príjemcom dotácie nie je podnik, ktorý nemal zriadené odberné 
miesto pre odber elektriny a/alebo plynu v oprávnenom období. Všetky podrobnosti nájdete na stránke     TU   . 
Samotnú výzvu nájdete na tejto stránke     TU   .

 Na výzvu je vyčlenených: 279 820 623 eur. 

Oprávnené obdobie, za ktoré môžu subjekty zaslať žiadosť je:
od 1. januára 2023 do 31. marca 2023. 

Žiadosti je možné podávať do 30. júna 2023. 

Oprávnené náklady: zvýšenie ceny sa vypočíta ako rozdiel medzi jednotkovou cenou za dodávku 
komodity, ktorú žiadateľ zaplatil v priemere počas oprávneného obdobia a:

 jednotkovou cenou za dodávku elektriny vo výške 199 EUR za MWh,
 a/alebo jednotkovou cenou za dodávku plynu vo výške 99 EUR za MWh.

Dotácia sa môže poskytnúť do výšky 80 % oprávnených nákladov.

Maximálna výška dotácie predstavuje sumu 200 000 eur na podnik na úrovni hospodárskej jednotky 
za mesiac oprávneného obdobia, t. j.:

 za mesiac január 200 000 eur,
 za mesiac február 200 000 eur,
 za mesiac marec 200 000 eur.

!
 POZOR: po vyčerpaní celkovej alokácie finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu je 

poskytovateľ oprávnený uzavrieť výzvu. PODANIE ŽIADOSTI NEODKLADAJTE!

https://energodotacie.mhsr.sk/
https://energodotacie.mhsr.sk/files/PVyzva_na_predkladanie_ziadosti_o_poskytnutie_dotacie.pdf
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 Predkladanie žiadosti: vždy za mesiac oprávneného obdobia spätne (napr. od stanoveného termínu v mesiaci 
február 2023 je možné predkladať žiadosti za mesiac január 2023, od stanoveného termínu v mesiaci marec 
2023 je možné predkladať žiadosti za obdobie január a február 2023, atď.). O konkrétnom termíne informuje 
web     TU   . Aktuálne je možné predkladať žiadosti za január 2023.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na: banasova@apzd.sk

!  POZOR: Oprávneným nákladom ani v tomto roku nie je zemný plyn a/alebo elektrina, ktoré žiadateľ 
odobral od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období za účelom výroby 
elektriny a tepla.

Ako môžem podať žiadosť: výlučne v elektronickej podobe, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, 
uznaným spôsobom autorizácie alebo zdokonaleným elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom 
certifikáte, prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli štátnej správy     TU   .

Žiadosť sa predkladá za každú prevádzku (1 EIC + 1 POD) samostatne.

Cenu a spotrebu do žiadosti po zadaní odberného miesta doplní systém automaticky. Pokiaľ sa tak nestalo, 
postupujte podľa inštrukcií zverejnených na webe     TU   .

Podať žiadosť o poskytnutie dotácie
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