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Zmeny v rozpočte štrukturálnych fondov na roky 2014 – 2020  
Ako pripraviť operačný program, ktorý vášmu regiónu prinesie viaceré výhody 

 

 

 
V Bruseli december 2013 

 

 
Vážená pani/vážený pán, 
 
V období hospodárskej krízy štrukturálne a investičné fondy predstavujú jedinečnú príležitosť na získanie 
prístupu k zálohovému financovaniu. Pre hospodársky rozvoj vášho regiónu je dôležité, aby sa tieto finančné 
prostriedky investovali do odvetví s veľkým hospodárskym potenciálom, čím sa podnietia súkromné investície, 
vytvoria sa miestne pracovné miesta a dosiahne sa vysoká návratnosť. EÚ uznala potrebu uprednostňovať 
investície súvisiace s cieľmi stratégie rastu Európa 2020, a preto navrhla 11 tematických cieľov, pričom osobitný 
dôraz sa kladie na tematický cieľ č. 4 „Prechod na nízko-uhlíkové hospodárstvo“.  
 

V skutočnosti sa očakáva, že množstvo finančných prostriedkov pridelených na udržateľnú energiu 
a energetickú účinnosť zo štrukturálnych fondov v rámci programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
(EFRR) sa v rokoch 2014 – 2020 viac ako zdvojnásobí oproti uplynulému obdobiu financovania, a to na 
približne 23 miliárd EUR s povinnými minimálnymi percentuálnymi podielmi na investície do udržateľnej 
energie a energetickej účinnosti. Okrem toho sa rozsah oprávnenosti na investície do energetickej účinnosti 
v budovách rozšíril nad rámec EFRR s cieľom podporovať investície aj z Kohézneho fondu (z ktorého bolo 
v minulom období vylúčené odvetvie bývania) a z Európskeho sociálneho fondu (ktorý podporuje zvyšovanie 
kvalifikácie pracovnej sily v oblasti ekologických pracovných miest, ako aj obnovy na zvýšenie napr. dostupnosti). 
 

Ďalej sa v rámci štrukturálnych fondov na roky 2014 – 2020 zaviedol osobitný štandardný finančný nástroj pre 
sektor bytových domov, ktorý je zameraný na posilnenie obnovy v európskych regiónoch. Prostredníctvom 
zrýchleného schvaľovacieho procesu si táto pôžička na obnovu kladie za cieľ zabezpečiť preferenčné podmienky 
pre majiteľov budov na investovanie do aktív v oblasti energetickej účinnosti kombináciou verejných 
a súkromných zdrojov. 
 

Je zrejmé, že obnova budov je ťažiskom stratégie EÚ na dosiahnutie inteligentného, udržateľného 
a začleňujúceho rastu do roku 2020. Energeticky účinná obnova budov je odvetvie s vysokým potenciálom 
nákladovo efektívnych úspor energiev oblasti konečného využitia energie, ktorý zostáva z veľkej časti nevyužitý 
pre nedostatok zálohového financovania. Investovanie do energeticky účinnej obnovy budov môže priniesť celý 
rad hmatateľných výhod pre verejný sektor, domácnosti a podnikanie vo vašom regióne: 
 

- Hospodárske prínosy: Činnosť generujúca príjmy, ktorá vytvára miestne trvalé pracovné miesta (najmä 
v stavebníctve, ktoré je v útlme) a má pozitívny vplyv na verejné financie prostredníctvom menších nákladov 
na energiu; 

 

- Sociálne prínosy: Značný príspevok k zvýšeniu obnovy miest v nespokojných oblastiach a k zníženiu 
energetickej chudoby; 

 

- Zdravotné prínosy: Efektívny spôsob zlepšovania klímy vo vnútri príbytkov, a súčasne zníženia počtu 
hospitalizovaných prípadov; 
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- Environmentálne prínosy: Nákladovo účinný prostriedok na znižovanie znečisťovania ovzdušia a emisií CO2; 
 

- Politické prínosy: Účinná stratégia, ktorá vašej krajine pomôže vrátiť sa na cestu dosahovania cieľov 2020 
v oblasti klímy, energie a rastu.  

 

 
Príprava efektívneho operačného programu na nasledujúcich 7 rokov, ktorý využije tieto výhody pre váš región, 
je dôležitá. Praktická príručka, ktorá je priložená k tomuto listu, vám poskytne pomocnú ruku pri prvých krokoch 
prípravy viaczdrojového operačného programu na obnovu fondu budov. 
 

Nenechajte si ujsť príležitosť odomknúť obrovské hospodárske príležitosti, ktoré skrýva váš fond budov, 
v prospech vášho podnikania, vašej domácnosti a vašich verejných financií! 
 
 
 
 
 
Adrian JOYCE 
Riaditeľ Kampane RenovateEurope 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O kampani: 
Kampaň Renovate Europe (REC – Obnova Európy) je iniciatívou Európskeho združenia spoločností v oblasti 
energetickej účinnosti budov (European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings –EuroACE). Jeho 
cieľom je dosiahnuť do roku 2050 (v porovnaní s rokom 2005) 80 % zníženie energetickej náročnosti budov 
existujúcich v Európe. REC vyzýva na prípravu ambicióznych stratégií obnovy v celej EÚ, aby sa strojnásobila 
rýchlosť súčasnej ročnej obnovy budov v EÚ zo súčasného 1 % na 3 % v roku 2020 a zabezpečilo sa, že všetky 
obnovy sú celkovými obnovami (zníženie energetickej náročnosti o viac ako 75 %) alebo postupnými celkovými 
obnovami. www.renovate-europe.eu 
 
Partnerské spoločnosti a združenia kampane Renovate Europe: 

 

http://www.renovate-europe.eu/

