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Všeobecné informácie o projekte:
Názov projektu:

Zníženie energetickej náročnosti v cukrárskej výrobe v spoločnosti DANUBIA a.s.

Kód projektu:

310041P319

Operačný program:

Kvalita životného prostredia

Prioritná os:

4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita:

4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných
zdrojov v podnikoch

Špecifický cieľ:

4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Fond:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská
inovačná a energetická agentúra

Stručný popis projektu:
Cieľom predkladaného projektu je realizácia opatrení za účelom zníženia energetickej náročnosti
budovy cukrárenskej výroby spoločnosti DANUBIA a.s.
Predmetom projektu je realizácia 2 aktivít:
Hlavná aktivita 1 – Zabezpečenie energetických auditov v MSP
Hlavná aktivita 2 – Implementácia opatrení z energetických auditov.
Predmetom projektu je zlepšenie tepelnotechnických vlastností objektu zateplením obvodového plášťa,
strešného plášťa objektu na výrobu cukrárenských výrobkov fy. DANUBIA a.s. s výmenou výplní otvorov v
obvodovej konštrukcii, kde neboli vymenené, rekonštrukcia vykurovacieho systému podľa požiadaviek
projektového energetického hodnotenia – výmena kotolne vrátane výroby TÚV a výmena osvetľovacích
telies.
Aplikáciou plánovaných opatrení dôjde celkovo k 73% úspore v spotrebe el. energie v porovnaní s
pôvodnou spotrebou budovy.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk

Realizáciou navrhovaných opatrení bude možné okrem zlepšenia energetickej efektívnosti budovy
dosiahnuť odstránenie porúch a celkové zlepšenie stavu obalových a nosných konštrukcií. Zlepšením
tepelného odporu obalových konštrukcií sa tiež zlepší vnútorná klíma v budove.
Projekt je v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľný rozvoj, podpora rovnosti mužov a žien a
nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného
nariadenia. Žiadateľ dodržiava princípy rovnosti mužov a žien, predchádza akýmkoľvek spôsobom
diskriminácie ľudí, či už na základe pohlavia, rasy, vierovyznania či postihnutia.
Harmonogram projektu:
Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch): 38
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:
11/2017
Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:
12/2020
Financovanie projektu:
Forma financovania:
Celková výška oprávnených výdavkov:
Výška nenávratného finančného príspevku:
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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Nenávratný grant
200 506,87 €
170 430,84 €
30 076,03 €

www.op-kzp.sk

