
Praktická príručka 

Štrukturálne fondy na roky 2014 – 2020 

Na prípravu viaczdrojového operačného programu na 
energeticky účinnú obnovu fondu budov 

Pripravujete operačné programy, ktoré budú formovať investície EÚ vo vašom regióne v nasledujúcich 7 

rokoch. Chcete nasmerovať štrukturálne fondy na činnosti, ktorými sa dosiahnu viaceré hmatateľné prínosy 

pre podniky a domácnosti, ktoré podnietia vznik miestnych pracovných miest, najmä v stavebníctve, ktoré je 

v útlme, ktoré prinesú vysokú návratnosť, a ktoré podnietia súkromné investície s udržateľnou dlhodobou 

víziou. Táto praktická príručka vám pomôže navrhnúť viaczdrojový operačný program na energeticky účinnú 

obnovu fondu domov vo vašom regióne a obsahuje: 
 

  

Odpovede na často kladené otázky 
  

Prehľad príslušných právnych predpisov a prideľovanie financií 
  

Príklad návrhu viaczdrojového operačného programu na obnovu vášho fondu budov 

O.: Prečo investovať do energeticky účinných obnov? 
Investovanie do energeticky účinnej obnovy fondu budov vo vašom regióne predstavuje skutočne hospodárske, 

environmentálne a sociálne príležitosti. Je to jedno z hospodársky najefektívnejších opatrení na dosiahnutie 

veľkých úspor energie, zníženie emisií CO2 a na podporu hospodárskeho rastu prostredníctvom vytvárania 

miestnych trvalých pracovných miest. Jednotný program obnovy tiež významne prispeje k obnove miest 

v nespokojných oblastiach, k zníženiu energetickej chudoby a prinesie so sebou zdravotné prínosy a zníženie 

počtu hospitalizovaných osôb v nemocniciach vďaka zlepšeniu kvality vzduchu. Zálohové financovanie aj naďalej 

predstavuje najväčšiu prekážku využívania tohto obrovského potenciálu hospodársky účinných úspor, ktoré 

skrývajú budovy vo vašom regióne. Štrukturálne fondy na roky 2014 – 2020 poskytujú jedinečnú príležitosť na 

získanie prístupu k zálohovým financiám na investovanie do energeticky účinných obnov prostredníctvom 

prípravy viaczdrojového operačného programu na komplexnú energetickú obnovu. 
  

O.: Ako bude tento viaczdrojový operačný program nadväzovať na povinné tematické 

ciele na dosiahnutie priorít EÚ 2020? 
Obnovy budov sú ťažiskom stratégie EÚ na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a začleňujúceho rastu do 

roku 2020 – túto skutočnosť jednoznačne potvrdzuje rozhodnutie: 

1) zaviesť v Európskom fonde regionálneho rozvoja (EFRR) povinné minimálne podiely, ktoré sa musia investovať 

do udržateľnej energie vrátane energetickej účinnosti (od 12 % pre menej rozvinuté regióny do 20 % pre 

rozvinutejšie regióny); 

2) viac ako zdvojnásobiť pridelenie finančných prostriedkov na udržateľnú energiu a energetickú účinnosť na 

približne23 miliárd EUR v rámci tematického cieľa č. 4 „Prechod na nízko-uhlíkové hospodárstvo”; 

3) rozšíriť rozsah oprávniteľnosti investícií do energetickej účinnosti v budovách nad rámec EFRR s cieľom 

podporiť aj investície z Kohézneho fondu (v rámci ktorého bolo v predchádzajúcom období vylúčené odvetvie 

bývania) a z Európskeho sociálneho fondu (ktorý podporuje zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily v oblasti 

ekologických pracovných miest). 

 Odpovede na často kladené otázky 



O.: Prečo pripravovať viaczdrojový operačný program? 
 

S cieľom maximalizovať vplyv projektu, znížiť administratívnu záťaž a dosiahnuť lepší integrovaný rozvoj sa 

členským štátom navrhuje, aby prostriedky z rôznych fondov kombinovali vo viaczdrojových operačných 

programoch na roky 2014 – 2020. Ak sa navrhne viaczdrojový operačný program zameraný na energeticky účinnú 

obnovu fondu budov, zavedie povinné minimálne percentá z EFRR, ktoré sa MUSIA vyčleniť na udržateľnú 

energiu a energetickú účinnosť, a súčasne bude príležitosťou na zhromaždenie finančných prostriedkov z EFRR, 

Kohézneho fondu a ESF s cieľom dosiahnuť lepší výsledok.  

 
  

O.: Poskytuje nová pôžička na obnovu jednoduchší prístup k financovaniu obnov? 
 

Áno, cieľom tohto osobitného štandardného finančného nástroja v odvetví bytových domov, ktorý sa zaviedol 

v štrukturálnych fondoch na roky 2014 – 2020, je poskytnúť zrýchlený schvaľovací proces a preferenčné podmienky 

pre vlastníkov budov investujúcich do aktív v oblasti energetickej účinnosti prostredníctvom kombinácie verejných 

a súkromných zdrojov. 

  

Prehľad príslušných právnych predpisov a prideľovanie finančných 
prostriedkov na podporu viaczdrojového operačného programu na 

 obnovu fondu budov 

PÔŽIČKA NA OBNOVU – štandardný finančný nástroj na podporu investícií do obnovy 

Cieľom tohto osobitného štandardného finančného nástroja v odvetví bytových budov je poskytnúť 

privilegovaný zrýchlený proces schvaľovania a preferenčné podmienky pre majiteľov budov investujúcich do 

aktív v oblasti energetickej účinnosti prostredníctvom kombinovania verejných a súkromných zdrojov. (Platí 

pre EFRR/Kohézny fond) 

 

Tematický cieľ č. 4: 

Podpora prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých odvetviach 

  
Nariadenie o spoločných ustanoveniach: článok 9 ods. 4 



  

Oprávnené 

fondy pri 

dosahovaní 

tematického 

cieľa č. 4 

  
  

Požiadavky na pridelenie 

finančných prostriedkov z EFRR 

  

Investičné priority v EFRR 

  

  

  

Európsky fond 

regionálneho 

rozvoja 

(EFRR) 

  

Povinný minimálny podiel, ktorý sa má 

investovať na tematický cieľ č. 4 podľa 

nariadenia o EFRR: 

  

Rozvinutejšie regióny: 20 % 

  

Menej rozvinuté regióny: 12 % 

  

Regióny v prechodnej fáze: 15 % 

Presadzovanie energetickej účinnosti 

a používania obnoviteľných zdrojov 

energie v podnikoch; 
  

Nariadenie o EFRR: článok 5 ods. 4 písm. b)  

Podpora použitia energetickej účinnosti, 

inteligentného riadenia energie a použitia 

obnoviteľných zdrojov energie vo 

verejných infraštruktúrach vrátane 

verejných budov a v odvetví bývania; 
  

Nariadenie o EFRR: článok 5 ods. 4) písm. c)  

  Požiadavky na pridelenie 

prostriedkov z Kohézneho fondu 

Investičné priority v Kohéznom fonde 

  

Kohézny fond 

(KF) 

Vzhľadom na to, že energetická 

účinnosť je jasným prínosom pre 

životné prostredie (predpoklad pre 

Kohézny fond), energetická účinnosť v 

bytovom fonde (verejnom a 

súkromnom) je odteraz plne 

oprávnená na podporu z Kohézneho 

fondu. 
  
Žiadne minimálne alebo maximálne 

požiadavky na investovanie do 

tematického cieľa č. 4 

Presadzovanie energetickej účinnosti a 

používania obnoviteľných zdrojov energie 

v podnikoch; 
  
Nariadenie o Kohéznom fonde: článok 3 písm. a) bod 

ii) 

 Podpora energetickej účinnosti, 

inteligentného riadenia energie a použitia 

obnoviteľných zdrojov energie vo 

verejných infraštruktúrach, vrátane 

verejných budov a v odvetví bývania; 
  

Nariadenie o Kohéznom fonde: článok 3 písm. a) 

bod iii)  

  Požiadavky na pridelenie 

finančných prostriedkov z ESF 

Investičné priority v Európskom 

sociálnom fonde 

  

  

Európsky 

sociálny fond 

(ESF) 

  

ESF by mal prispievať k prechodu na 

nízko-uhlíkové hospodárstvo 

prostredníctvom podpory 

zamestnateľnosti v oblasti nových 

pracovných miest v udržateľných nízko

-uhlíkových odvetviach priemyslu a 

energetiky 

  

Žiadne minimálne alebo maximálne 

požiadavky na investovanie do 

tematického cieľa č. 4 

Podpora prechodu na nízko-uhlíkové 

hospodárstvo, ktoré je odolné voči zmene 

klímy, zdrojovo efektívne a ekologicky 

udržateľné, prostredníctvom zlepšenia 

systémov vzdelávania a odbornej 

prípravy potrebných na prispôsobenie 

správania, zručností a kvalifikácií, 

zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily a 

vytváranie nových pracovných miest v 

odvetviach súvisiacich so životným 

prostredím a energiou; 

Nariadenie o ESF: Článok: 3 ods. 2písm. a) 

 

Pridelenie 

finančných 

prostriedkov na 

udržateľnú 

energiu a 

energetickú 

účinnosť 

sa odhaduje na 

23 mld. EUR na 

roky  

2014 – 2020 



  Príklad obsahu návrhu viaczdrojového operačného programu na obnovu 

 fondu budov 

Akým iným spôsobom by energetická účinnosť mohla byť zakomponovaná do prípravy operačných 

programov? 

Napriek obrovským výhodám z prípravy viaczdrojového operačného programu zameraného na obnovu budov si 

uvedomujeme, že energetická účinnosť môže byť vo vašej krajine pokrytá aj inými operačnými programami. 

V tomto prípade vám odporúčame pripraviť osobitné prioritné osi venované energetickej účinnosti s jednotnými 

kritériami v rámci všetkých relevantných OP.  

Tematický cieľ č. 4: 

 Podpora prechodu na nízko-uhlíkové hospodárstvo vo všetkých odvetviach  

 Iné relevantné tematické ciele: 

 č. 5: 

Presadzovanie prispôsobenia sa zmene klímy, prevencia a riadenie rizík; 

 č. 6: 

Zachovanie a ochrana životného prostredia a presadzovanie efektívneho využívania zdrojov   

 

Kľúčové údaje o energetickej účinnosti v 

budovách 
  

¨ Budovy sú v EÚ zodpovedné za 40 % celkovej spotreby energie a za 36 % emisií 

skleníkových plynov 

¨ 92 % fondu budov z roku 2005 bude v roku 2050 stáť a bude sa stále používať 

¨ Je pravdepodobné, že v roku 2050 sa priemerné účty za energiu u zákazníkov v bytových 

domoch zvýšia o 40 % 

¨ 1 milión EUR investovaných do ambicióznych opatrení na energetickú účinnosť vytvorí 19 

pracovných miest 

¨ 1 EUR verejných investícií do energetickej účinnosti budov prinesie do rozpočtu 

dodatočné príjmy až do výšky 5 EUR 

¨ Energetická účinnosť môže znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť až o 42 EUR za 

každých investovaných 100 EUR 



  

Investičné priority 

(podľa právnych 

požiadaviek 

3 fondov) 

  
  

Pôvod 

financovani

a 

  
  

Príklady cieľov 

  
  

Príklady opatrení/projektov 

  

  

Investičná priorita 1: 

Podpora energetickej účinnosti 

vo firmách 

EFRR/ 

Kohézny fond 

Cieľ č. 1: 

Zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov 

znižovaním energetickej náročnosti ich 

budov 

- poskytnúť podnikom 

energetické audity, aby sa 

upozornilo na nákladovo 

efektívne výhody 

- rozvinúť trh so zmluvami za 

energetické služby, pričom úspory 

z účtov za energiu sa uhradia z 

investícií 

- poskytnúť školenie v oblasti 

energetickej účinnosti pre 

pracovníkov spravujúcich 

zariadenia 

Európsky 

sociálny fond 

Cieľ č. 2: 

Zvýšenie kvalifikácie pracovnej sily v 

podnikoch 

EFRR/ 

Kohézny fond 

Cieľ č. 3: 

Podpora malých a stredných podnikov 

v stavebníctve/obnove budov 

stimulovaním trhu 

  

Investičná priorita 2: 

Podpora energetickej účinnosti 

vo verejných infraštruktúrach 

EFRR/ 

Kohézny fond 

Cieľ č. 1 

Uvoľniť finančné prostriedky do 

verejných rozpočtov znížením účtov za 

energiu 

- Iniciovať program obnovy 

verejných budov 

- zapracovať zlepšenie prístupu 

(inštalácia výťahu) do programu 

širšej obnovy, pretože budúce 

úspory energie pomôžu 

finančným nákladom 

- vytvoriť systém poskytovania 

všetkých služieb na jednom 

mieste pre styk s bankami 

ohľadne celkovej obnovy 

- podporiť investície do nových 

stavieb s nízkou energetickou 

náročnosťou 

Európsky 

sociálny fond 

Cieľ č. 2: 

Zvýšenie povedomia o výhodách 

energetickej účinnosti v budovách 

Európsky 

sociálny fond 

Cieľ č. 3: 

Zlepšiť prístup do verejných budov pre 

starších ľudí 

Kohézny fond Cieľ č. 4: Zníženie emisií CO2 

  

Investičná priorita 3: 

Podpora energetickej účinnosti 

v odvetví obytných budov 

EFRR/ 

Kohézny fond 

Cieľ č. 1 

Znížiť energetickú chudobu v 

zraniteľných domácnostiach 

- iniciovať program pre celkovú 

obnovu sociálneho bývania 

- zakomponovať obnovu budov 

do širšieho plánu regenerácie 

miest 

- vytvoriť finančnú schému pre 

obnovu nad rámec minimálnych 

požiadaviek 

- zlepšiť siete diaľkového 

vykurovania 

EFRR/ 

Kohézny fond 

Cieľ č. 2 

Prispieť do obnovy miest 

v chudobnejších oblastiach 

  

Kohézny fond 

Cieľ č. 3 

Zlepšiť vnútornú kvalitu vzduchu 

a zvýšiť tak pohodlie, produktivitu 

práce a zdravotné podmienky 

  

Investičná priorita 4: 

Zlepšiť vzdelávanie a školenia 

potrebné pre nové pracovné 

miesta v odvetviach súvisiacich 

so životným prostredím a 

energiou 

Európsky 

sociálny fond 

Cieľ č. 1: 

Zabezpečiť, aby zručnosti zodpovedali 

požiadavkám nových ekologických 

pracovných miest 

- prieskum trhu na zistenie 

nedostatku pracovných síl/

zručností 

- školenia pre energetických 

audítorov, remeselníkov, 

posudzovanie energetickej 

účinnosti atď. v školách a na 

univerzitách 

Európsky 

sociálny fond 

Cieľ č. 2: 

Zvýšiť kvalifikáciu existujúcej 

pracovnej sily s cieľom znížiť 

nezamestnanosť 



www.RENOVATE-EUROPE.eu 

Kampaň Renovate Europe je iniciatívou združenia EuroACE 

(Európske združenie spoločností v oblasti energetickej účinnosti v budovách).  

Jeho hlavným cieľom je znížiť energetickú náročnosť európskeho fondu budov o 80 % 

v roku 2050 v porovnaní s úrovňou v roku 2005 

V rámci kampane sa každý rok organizuje REDay (Deň obnovy Európy).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretariát: c/o EuroACE,  

Rond Point Schuman 6 – 8. poschodie 

B-1040, Brusel 

T: +32 2 639 1010 

O kampani 
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