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Prehľad
Hlavné aspekty, ktoré je potrebné 
zvážiť



Bioenergia

• Eliminácia fosílnych palív a z nich získavanej energie
predstavuje skutočnú výzvu.

• Súčasné nízke ceny fosílnych palív sú hlavnou príčinou ich
dominancie na trhu s energiou.

• Výroba primárnej energie z obnoviteľných zdrojov je
jedinou oblasťou, ktorá v rámci EÚ28 rastie; je zastúpená
energiou z biomasy a z vetra

• V porovnaní s rokom 2000 sa primárna výroba fosílnych
palív v EÚ28 v roku 2018 znížila o 51,4 %.
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Bioenergia

Vývoj výrobyprimárnej energie podľa 
hlavného typu paliva v EÚ28 (ktoe)

Vývoj podielu bioenergie v hrubej konečnej 
spotrebe energie podľa konečného využitia   

v EÚ28 od roku 2000 (ktoe)

Jadrová energia
Ostatné obnoviteľné zdroje
energie
energie

Biomasa
Ropa a ropné produkty

Tuhé fosílne palivá
Ostatné neobnoviteľné 
zdroje energie

Zemný plyn

Biomasa na výrobu elektriny

Biomasa na výrobu tepla

Biomasa na výrobu tepla - komerčné a verejné služby

Biomasa na výrobu tepla - iné odvetvia

Biopalivá pro dopravu

Biomasa na výrobu tepla – domácnosti

Biomasa na výrobu tepla – priemysel

Zdroj: Eurostat



Bioenergia

Hrubá konečná spotreba energie z biomasy 
pri výrobe tepla, elektriny a v doprave v 28 

členských štátoch EÚ v roku 2018 (ktoe)

Vývoj produkcie primárnej energetickej 
biomasy podľa typu v EÚ28 (ktoe)

Zdroj: Eurostat
Získané teplo

Obchodné a 
verejné 
službyOstatné odvetvia

Doprava
16,803
14,0 %

Elektrina
16,198
13,5 %

Teplo 
87,396
72,6 %

Domy a byty

Priemysel

Tuhá biomasa Bioplyn Biopaliva Komunální odpad (obnovitelný)

Poznámka: Biomasa spotrebovaná v priemyselnom, bytovom a komerčnom sektore sa vzťahuje iba na 
biomasu priamo použitú na výrobu tepla na vlastnú spotrebu. Okrem tohto množstva tieto odvetvia vždy 
spotrebovávali biomasu, aj keď nepriamo, prostredníctvom elektriny a získaného tepla. Zdroj: Eurostat, 
Bioenergy Europe



Bioenergia

• Úspora skleníkových plynov v 
dôsledku využívania bioenergie v 
rôznych odvetviach v roku 2018 v 
EÚ28:

• Teplo: 162.108 MtCO2eq

• Elektrina: 105.741 MtCO2eq

• Doprava: 105.741 MtCO2eq

Vývoj emisií skleníkových plynov v EÚ28 v 
rôznych odvetviach od roku 1990 (tis. ton 

CO2eq )

Medzinárodné letectvo

Poľnohospodárstvo

Palivá – fugitívne (prchavé) emisie

Spaľovanie paliva v domácnostiach

Spaľovanie paliva vo výrobných odvetviach a stavebníctve

Nakladanie s odpadmi

Priemyselné procesy a použitie výrobkov

Ostatné odvetvia spaľovania paliva

Spaľovanie paliva v doprave

Náhrada paliva v energetickom priemysle

Zdroj: European Environment Agency



Cestovné mapy od propagácie k realizácii 
malých a stredných bioenergetických 
projektov na vidieku v Rumunsku

• Úlohou je zvýšiť trhový podiel bioenergie vytvorením udržateľných
miestnych dodávateľských reťazcov a tým podporiť hospodársky rozvoj
regiónu.

• Opatrenia:
• Zvyšovať povedomie verejnosti

• Identifikovať bariéry

• Mentalita pre spoluprácu

• Zapojenie kľúčových miestnych zainteresovaných strán

• Spoluvytváranie plánov



Cestovné mapy od propagácie k realizácii 
malých a stredných bioenergetických 
projektov na vidieku v Rumunsku

• Kľúč k úspechu:
• Hodnotenie dostupných podporných programov a stimulov

• Hodnotenie miestneho bioenergetického potenciálu

• Existujúca (bio)energetická infraštruktúra

• Vyhodnotenie miestneho dopytu po energii, spotrebiteľského správania

• Identifikácia úrovne pripravenosti

• Socio-ekonomické hodnotenie 



Cestovné mapy od propagácie k realizácii 
malých a stredných bioenergetických 
projektov na vidieku v Rumunsku

• Prenos know-how:
• Prezentácia osvedčených postupov

• Študijné návštevy: vidieť, cítiť, dotknúť sa, opýtať sa, vyskúšať,

• Školenia a workshopy s odborníkmi

• Zapojenie zainteresovaných strán:
• Zriadenie miestnych pracovných skupín pre oblasť bioenergie

• Formulovanie spoločných strategických cieľov v oblasti bioenergie

• Vytvorenie otvorených zdrojov informácií, ich zdieľanie a prehľad

• Organizovanie informačných dní pre miestnych obyvateľov

• Zabezpečenie politickej podpory na miestnej a regionálnej úrovni



Cestovné mapy od propagácie k realizácii 
malých a stredných bioenergetických 
projektov na vidieku v Rumunsku

• Technické plánovanie a hodnotenie
• Prístup viacerých aktérov

• Výhody a nevýhody: Diskusia s cieľom nájsť možné riešenia na prekonanie 
prekážok

• Navrhnúť hodnotové reťazce pre oblasť bioenergie

• Identifikovať a zapojiť miestnych aktérov

• Posúdiť technologickú a ekonomickú životaschopnosť 



Cestovné mapy od propagácie k realizácii 
malých a stredných bioenergetických 
projektov na vidieku v Rumunsku

• Implementácia:
• Založenie riadiacej komisie 

projektu

• Jasné povinností, úlohy a termíny

• Mobilizácia dodávateľov, 
poskytovateľov technológií

• Monitorovanie implementácie, 
zmien, výziev

• Skúšobná prevádzka

• Šírenie poznatkov:
• Pozvanie regionálnych 

zainteresovaných strán

• Pozvanie potenciálnych 
multiplikátorov

• Podpora pracovísk s potenciálom 
pre aplikovanie technológií



Cestovné mapy od propagácie k realizácii 
malých a stredných bioenergetických 
projektov na vidieku v Rumunsku

• Výsledky:
• Zakladanie komunít pre udržateľnú energiu

• Zvýšené povedomie miestnych zainteresovaných strán a občanov

• Zlepšenie hospodárenia s energiou a energetickej účinnosti

• Zvýšenie bioenergetických kapacít vo vidieckych regiónoch

• Posilnené miestne a regionálne hospodárstvo



Biomasa z poľnohospodárstva



Prehľad biomasy z poľnohospodárstva: 
potenciál, súčasné využitie

• Poľnohospodárske zvyšky:
• bylinné, napr. slama, zvyšky kukurice atď.
• drevné, napr. zvyšky z prerezávania a čistenia 

pozemkov 

• Vedľajšie produkty z poľnohospodárstva: 
• olivové kôstky, orechové škrupiny, slnečnicové 

šupky, ryžové šupky, broskyňové kôstky, atď.

• Viacročné energetické plodiny
• byliny, napr. ozdobnica čínska, proso prútnaté,
• dreviny, napr. topoľ, vŕba 

• Veľký výber obchodovateľných foriem:
• celé balíky
• štiepka 
• pelety alebo brikety
• granulované materiály 



Prehľad biomasy z poľnohospodárstva: 
potenciál, súčasné využitie

• Potenciál poľnohospodárskej 
biomasy:

• bylinné poľnohospodárske 
zvyšky: 168 Mt sušiny, 
technický potenciál / 123,5 
Mt sušiny, udržateľný 
potenciál

• Drevinový odpad z 
prerezávania: 12,5 Mt sušiny, 
technický potenciál

• Poľnohospodársko-
priemyselné zvyšky: 
nezanedbateľné 

• Energetické plodiny: v 
súčasnosti 117 401 hektárov

• Spotreba biomasy z poľnohospodárstva:

Distribúcia rôznych surovín z 
biomasy na energiu v roku 
2018 (%)
Zdroje: Eurostat a odhady Bioenergy 

Europe)

Odpadová 
biomasa

Drevná 
biomasa

Poľnohospodárska 
biomasa

Obrázok 1 Hrubá domáca energetická spotreba biomasy v roku 2018 a potenciál v roku 2050 pre EÚ28 v mega tonách

Zdroj: Zabezpečenie udržateľnej dostupnosti zdrojov biomasy pre energetické aplikácie v Európe, prehľad nedávnej 
literatúry

Lesná biomasa Poľnohospodárska 
biomasa

Odpad Potenciál stredného rozsahu



Biomasa z poľnohospodárstva na 
energetické využitie

• Diaľkové vykurovanie pomocou poľnohospodárskej 
biomasy

• Vykurovanie skleníkov pomocou poľnohospodárskej 
biomasy 

• Kotly na biomasu (zariadenia pre domovy sociálnych 
služieb, školy, liehovary, atď.)

• Výroba elektriny z poľnohospodárskej biomasy

Ďalšie informácie:

Projekt AGROBIOHEAT

https://agrobioheat.eu/

Skontrolujte prezentáciu, 
ktorá obsahuje príklady pre 
každú aplikáciu:
https://power4bio.eu/wp-
content/uploads/2020/12/Ka
rampinis_AgroBioHeat.pdf

https://agrobioheat.eu/


Výroba bioplynu



• Anaeróbný rozklad

Súčasné technológie v malom rozsahu 
so zameraním na vidiecke oblasti

1. fáza
hydrolýza

2. fáza
acidogenéza

3. fáza
acetogenéza

4. fáza
metanogenéza

uhľovodíky z 
biomasy, 

bielkoviny, tuk

Cukor 
Aminokyselina

Mastná kyselina

H2/CO2

kyselina octová
Mastná kyselina 

(kyselina 
propánová)

Bioplyn 
CH4/CO2

hydrolytické acidogenetické metanogénne

mikroorganizmy

acetogenetické

mikroorganizmy

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Mar/IRENA_Biogas_for_Road_Vehicles_2017.pdf
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Mar/IRENA_Biogas_for_Road_Vehicles_2017.pdf


Súčasné technológie v malom rozsahu 
so zameraním na vidiecke oblasti

• Anaeróbný rozklad, príslušné aspekty, 
ktoré je potrebné zvážiť:

• Typ použitej východiskovej 
suroviny

• Technológie predprípravy 
(fyzikálna, chemická a biologická 
predpríprava)

• Logistika (náklady na prepravu 
biomasy a časový harmonogram 
investícií)

• Skladovanie a sezónnosť biomasy 
(siláž biomasy pre AD)

Obrázok 4: Výnosy biometánu z rôznych surovín 12

100 000 t/rok 
hnojovice
(ošípané)

25 000 t 
MSW/rok*

kukurice

Surovina potrebná pre 
výrobnú kapacitu na úrovni 

250 m3 / hodinu

Odpadová voda z výroby mlieka

Kal  z ČOV

Hnojovica (hovädzí dobytok)

Hnojovica (ošípané)

Liehovarnícke výpalky

Hnoj (hovädzí dobytok)

Cirok

Odpad z pivovarov

Cukrová trstina

Separovaný TKO

Hnoj (hydina)

Trávna siláž

Kukuričná siláž

Tuk

Obilie

Výnosy biometánu v kubických metroch (m3) na tonu čerstvej suroviny

DM = sušina SMW = tuhý komunálny odpad t / rok = ton ročne

Spracované podľa: FNR (2013); Eder a Schulz (2007)



• Technológie na skvalitnenie bioplynu

Súčasné technológie v malom rozsahu 
so zameraním na vidiecke oblasti

Čistenie vodou

Tlak s adsorpciou

Chemické čistenie Membránová separácia

Fotosyntetická metóda

Čistenie organickým rozpúšťadlom

Zdroj: Muñoz, R., Meier, L., Diaz, I. et al. A review on 
the state-of-the-art of physical/chemical and 
biological technologies for biogas upgrading. Rev 
Environ Sci Biotechnol 14, 727–759 (2015). 
https://doi.org/10.1007/s11157-015-9379-1



• Nové technológie / trendy

Súčasné technológie v malom rozsahu 
so zameraním na vidiecke oblasti

BIOPLYN

SKVALITŇOVANIE 
BIOPLYNU

BIOMETÁN

BIOKONVERZIA 
BIOPLYNU

CHEMICKÁ 
PREMENA

VSTREKOVANIE SIETE 
NA ZEMNÝ PLYN
PLYN DO AUT

• ETHYLÉN
• PROPYLÉN
• OLEOFINY
• ETANOL
• METANOL
• FORMALDEHYD
• OCTOVÁ KYSELINA
• FOSGÉN
• ACETALDEHYD
• POLYKARBONÁT
• DIMETHYLKARBONÁT

BIOPOLYMÉRY
EKTOÍN
JEDNOTLIVÝ BUNKOVÝ 
PROTEÍN
EXOPOLYSACHARIDY
CHEMICKÉ STAVEBNÉ 
BLOKY

Kvasenie

Kvapalná frakcia

Biomasy

Zber
biomasy

Stĺpec Výmena 
katiónov

Odparenie / 
kryštalizácia

Hypoosmotický šok

Čistý ektoín

Zákaznícke produkty

Vstup

Odpadové hospodářství

Emise CH4

Nadväzujúci proces SCP
PHA
EPS

Biopalivá

Výkon

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0958166917301581?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0958166917301581?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958166917301581?via=ihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0958166917301581?via=ihub


Inšpiratívne príklady



Technické príklady vytvárania 
pridanej hodnoty

• Membránová úprava bioplynu na biometán pre pripojenie k sieti, Bruck an der Leitha
(Rakúsko). 

• Diaľkové vykurovanie obytných domov v Margarethen am Moos (Rakúsko)

• Dodávka tepla do SPA centra v Třeboni (Česká republika)

• Využitie tepla v akvakultúre v Affinghausene (Nemecku)

• Sušenie digestátu na farme Azienda Agricola Andretta v Marcon (Taliansko)

• Vykurovanie skleníkov v Rumbule (Lotyšsko)

• Dodávka tepla do obytnej štvrte Poderwijku (Holandsko)

• Obnova živín z digestátu a využitia bioplynu modernizáciou a vstrekovaním do mriežky

• PROJEKT Vinice pre teplo (Vinyes per Calor)

• Miestny hodnotový dodávateľský reťazec, zo šupiek slnečnicových semien, Chicken Farm
Avicol Prod SRL (Rumunsko)

• Miestny hodnotový dodávateľský reťazec, čistenie pastvín pre bioenergiu, Locodeni
(Rumunsko)

Viac informácií:
https://power4bio.eu/webina
r-series-bioenergy

https://power4bio.eu/webinar-series-bioenergy


Podporné politiky / nariadenia



Podporné politiky pre oblasť 
bioenergie

• Príklady politík v reťazci bioenergie
Nariadenia (zákony) Ekonomické nástroje Ostatné „mäkké nástroje“
• Mandáty pre obnoviteľnú 

energiu

• Mandáty CHP

• Normy pre palivo

• Požiadavky na pripojenie k sieti 
(elektrina, rozvodná sieť 
zemného plynu, diaľkové 
vykurovanie)

• Povinnosti týkajúce sa 
obnoviteľnej energie v 
budovách (vo vzťahu k 
smernici EPBD EÚ)

• Pravidlá zeleného nákupu

• Emisná legislatíva

• Podpora rozvoja vidieka, napr. za 
bioenergiu na farme alebo prémia 
za energetické  plodiny(vo vzťahu 
k EÚ-CAP)

• Výkupné tarify / výkupné prémie
• Podpora rozvoja siete (napr. 

diaľkové vykurovanie)
• Zdaňovanie - daňový rozdiel pre 

energetické výrobky podľa výhody 
obnoviteľnej energie a / alebo CO2

• Stimuly pre používateľov (stimuly 
pre vozidlá na biopalivá, bezplatné 
parkovanie, oslobodenie od 
poplatkov za preťaženie / cestnú 
daň)

• Dobrovoľné normy týkajúce 
sa cieľov RED I a II

• Akčné plány a cestovné mapy 
pre biohospodárstvo

• Akčné plány a cestovné mapy 
pre obehové hospodárstvo

• Certifikácia nízkeho ILUC

• Klastre / platformy SMART 
špecializácie



Podporné nástroje EÚ pre oblasť 
bioenergie

• Biohospodárstvo a obehové hospodárstvo:
• Biela kniha EÚ (1993)

• Lisabonská agenda v roku 2000

• Akčné plány pre biohospodárstvo (2012)

• Hlavné činnosti v odvetviach biohospodárstva:

• Investície do výskumu, inovácií a zručností

• Posilnená politická interakcia a zapojenie zainteresovaných strán

• Posilnenie trhov a konkurencieschopnosti



Podporné nástroje EÚ pre oblasť 
bioenergie

• Biohospodárstvo a obehové hospodárstvo:
• 7. Environmentálny akčný program(EK 2013)
• Balík obehového hospodárstva (EK, 2015a)

• Stratégia EÚ pre biohospodárstvo (2018)
• Navrhuje sa 14 opatrení, ktoré sa v roku 2019 majú prijať na základe troch kľúčových

priorít:
• Posilniť a rozšíriť sektory založené na biotechnológiách, odblokovať investície a trhy
• Rýchlo presadiť biohospodárstvo v regiónoch celej Európy
• Pochopiť ekologické hranice biohospodárstva

• Aktivity pre krajiny a regióny:
• Členské štáty vypracujú vlastné stratégie pre biohospodárstvo
• Na regionálnej úrovni: výskumné a inovačné stratégie pre SMART špecializáciu



Podporné nástroje EÚ pre oblasť 
bioenergie

• Zelená dohoda o energii
• Ďalšie prispôsobené právne predpisy v oblasti energetiky (jún 2021)
• Zákon o klíme: Klimatická neutralita do roku 2050 je zakotvená v právnych

predpisoch aj na vnútroštátnej úrovni
• Preskúmať revidované národné energetické a akčné plány (predložené do konca roka

2019)
• Kritické hodnotenie: V prípade, že ambície sú príliš nízke a nie sú v súlade so

zvýšenými ambíciami v oblasti podnebia do roku 2030.
• Transeurópske siete - nariadenie o energetike (TEN-E) (zavedené v roku 2018) sa

ďalej posilnilo:
• Vyriešiť otázku energetickej chudoby domácností v určitých regiónoch, ktoré si

nemôžu dovoliť kľúčové energetické služby potrebné na dosiahnutie minimálnej
životnej úrovne



Podporné nástroje EÚ pre oblasť 
bioenergie

• Akčný plán pre obehové hospodárstvo
• Prechod k ďalšej „obehovosti“ ako k nástroju na dosiahnutie klimatickej neutrality.

• Prvé politiky v oblasti klímy a energetiky - EÚ
• Stratégia spoločenstva ES z roku 1991
• V roku 2000 prvý európsky program pre zmenu podnebia
• Smernica Európskej únie (EÚ) o dani z energie z roku 2003
• V roku 2005: druhý európsky program pre zmenu podnebia sa zameriava na nákladovo

efektívne možnosti znižovania emisií skleníkových plynov v súčinnosti s lisabonskou stratégiou
EÚ pre zvyšovanie hospodárskeho rastu a vytváranie pracovných miest.

• Smernica o energetickej dani 2003/96/ES



Podporné nástroje EÚ pre oblasť 
bioenergie

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES (REDI) o podpore využívania energie z obnoviteľných
zdrojov energie

• Opatrenia pre členské štáty: Národné akčné plány pre energiu z obnoviteľných zdrojov (NREAP): zabezpečiť, aby najmenej 20
% spotrebovanej energie a 10 % pohonných látok spotrebovaných v každej krajine EÚ pochádzalo do roku 2020 z
obnoviteľných zdrojov.

• V roku 2018: Prepracované znenie smernice o obnoviteľnej energii (REDII)
• Národné ciele zníženia emisií do roku 2030 pre všetky členské štáty, od 0 % do -40 % oproti úrovniam z roku 2005 (a zníženie

medzi 20 % -0 % do roku 2020, s výnimkou Chorvátska a Bulharska).
• Zamerani iba na znižovanie emisií v odvetviach, ktoré NIE sú zahrnuté v systéme EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS),

ako je doprava, budovy, poľnohospodárstvo a odpad.
• Nový záväzný cieľ v oblasti obnoviteľnej energie pre EÚ do roku 2030 vo výške najmenej 40 % (oproti hodnotám z roku 1990)

(predtým to bolo 32 %). Tiež ambicióznejšie ciele v oblasti úspory skleníkových plynov (-55%).
• Požiadavka, aby členské štáty zaviedli povinnosť pre dodávateľov palív umožňujúca dosiahnuť cieľ 14% pre obnoviteľné

zdroje energie vrátane čiastkového cieľa pre moderné biopalivá.
• Cieľom REDII je tiež postupné vyraďovanie biopalív s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy a podpora biopalív s

nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy (príloha IX).
• ČŠ museli predložiť Európskej komisii národné plány v oblasti energetiky a klímy NECP na roky 2021 - 2030 (31. decembra

2019).
• Od členských štátov sa tiež vyžaduje, aby predložili národné dlhodobé stratégie do roku 2050 (január 2020).



Podporné nástroje EÚ pre oblasť 
bioenergie

• V roku 2018: Prepracované znenie smernice o obnoviteľnej energii (REDII)
• Kritické preskúmanie EK s ohľadom na ambície Green Deal – ak sú ambície príliš nízke

a nie sú v súlade so zvýšenými ambíciami v oblasti klímy do roku 2030, členské štáty
musia zohľadniť tieto vyššie energetické a klimatické ambície v národných a
klimatických plánoch (NCP) ktoré je potrebné znova predložiť v roku 2023.

• Väčšina ďalších nových prvkov v novej smernici REDII musí byť členskými štátmi
transponovaná do vnútroštátneho práva do 30. júna 2021.

• Systém obchodovania s emisiami (ETS)
• Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) stanovil strop pre emisie

skleníkových plynov z veľkých zariadení v energetike, priemyselných odvetviach a
letectve.

• Spoločnosti dostávajú alebo kupujú emisné kvóty, s ktorými môžu tiež
obchodovať. Emisné limity sa s každou novou fázou znižujú

• V Zelenej dohode (EU Green Deal) boli oznámené úpravy v systéme
obchodovania s emisiami.



Podpora politík v oblasti biohospodárstva -
zameranie na potraviny a krmivá

• Závery
• V regiónoch, ktoré sú v ranom štádiu (s nízkou až strednou zrelosťou) rozvoja biohospodárstva), sledujeme politické

nástroje, ktoré sú často zamerané na obnoviteľnú energiu a výrobu energie z biomasy a recyklovaného odpadu.

• Regióny, ktoré sú v štádiu stredného až vysokého stupňa rozvoja biohospodárstva, často prekonali štádium výroby
energie z obnoviteľných zdrojov a zameriavajú sa na vysoko hodnotné výrobky biologického pôvodu, ako sú
chemikálie na báze biomasy a materiály na biologickej báze.

• Energetický sektor je jednoznačne odvetvím, ktoré získava väčšinu podpory - nasledovaný je odvetviami
poľnohospodárstva, životného prostredia, odpadového hospodárstva, výskumom a inováciami.

• Tri príklady politiky v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov (Holandsko, Nemecko a Taliansko) sa vyvinuli v čase v
súlade s ambicióznejšími celoeurópskymi cieľmi stanovenými na dosiahnutie zmiernenia emisii skleníkových plynov.

• Odporúčania
• Regióny, ktoré majú ambíciu transformovať svoje hospodárstvo na viac obehové a založené na biologickom základe,

musia vypracovať regionálne stratégie a cestovné mapy.



Možnosti financovania



EURÓPSKA PODPORA PRE BIOENERGIU

• EÚ podporuje oblasť bioenergie prostredníctvom mnohých iniciatív. Hlavné
investičné nástroje EÚ sú:

• Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF)

• Politika rozvoja vidieka v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky

• Horizont 2020



EURÓPSKA PODPORA PRE BIOENERGIU

• Nasledujúce nástroje končia, ale v rokoch 2021 – 2027 sa obnovia s mierne 
upravenými prioritami.

• Európska zelená dohoda

• Politika regionálneho rozvoja a súdržnosti 

• Európske inovačné partnerstvo v poľnohospodárstve (EIP-Agri)

• Plán technológií udržateľnej energie (SET)

• Horizont Európa (2021 - 2027)

• The Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU)

• Program LIFE 

• Európska miestna energetická pomoc (ELENA),

• InnovFin,

• Európsky fond pre biohospodárstvo



EŠIF - EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE A 
INVESTIČNÉ FONDY

• Fondy EŠIF majú dva hlavné ciele:
• Investície na podporu rastu a zamestnanosti, spoločný cieľ pre všetky 3 typy regiónov (menej

rozvinutých, prechodných a rozvinutejších)

• Európska územná spolupráca podporovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)

• Podpora programu EŠIF sa poskytuje hlavne vo forme grantov alebo
prostredníctvom finančných nástrojov vo forme pôžičiek, záruk a kapitálových
investícií. Grantové schémy NIE SÚ finančnými nástrojmi, pretože nie sú
revolvované.

Európsky 
poľnohospodá
rsky fond pre 
rozvoj vidieka

Kohézny fond Európsky 
sociálny fond

Európsky fond 
regionálneho 
rozvoja

Európsky 
námorný a 
rybársky fond



EŠIF - EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE A 
INVESTIČNÉ FONDY

• Programy EŠIF schvaľuje Európska komisia a realizujú ich členské štáty a ich
regióny. Je teda konečným rozhodnutím riadiacich orgánov v členských štátoch,
kde a ako sa finančné prostriedky investujú na úrovni projektu v rámci
príslušného programu stanovujúceho konkrétne ciele, výsledky, ktoré sa majú
dosiahnuť, a druhy opatrení na ich dosiahnutie.

• Finančné nástroje podporované z EŠIF musia byť v súlade s konkrétnymi
regulačnými ustanoveniami, ktoré sú stanovené v súbore právnych predpisov:
nariadenie o spoločných ustanoveniach (CPR), ktorým sa riadi implementácia
EŠIF; každé z nariadení pre jednotlivé fondy a niekoľko súvisiacich delegovaných a
vykonávacích nariadení.



Ako financovať 
iniciatívy v 
oblasti 
bioenergie
pomocou EŠIF 

PÔŽIČKA

„Zmluva, ktorá zaväzuje veriteľa sprístupniť 

dlžníkovi dohodnutú sumu peňazí na dohodnuté 

časové obdobie a podľa ktorej je dlžník nútený 

splatiť túto sumu v dohodnutom termíne *“. Podľa 

FI môže pôžička pomôcť tam, kde banky nie sú 

ochotné požičiavať za podmienok prijateľných pre 

dlžníka. Môžu ponúkať nižšie úrokové sadzby, dlhšie 

doby splácania alebo mať nižšie požiadavky na 

zabezpečenie.

KĽÚČOVÁ ROVNOSŤ

„Typ financovania, ktorý sa radí medzi vlastné 

imanie a dlh, s vyšším rizikom ako seniorský dlh a 

nižším rizikom ako kmeňový kapitál. Kvázikapitálové 

investície môžu byť štruktúrované ako dlh, zvyčajne 

nezabezpečený a podriadený a v niektorých 

prípadoch zameniteľný za vlastné imanie, alebo ako 

prednostné vlastné imanie * “.

Profil rizika a výnosu zvyčajne spadá medzi dlh a 
kapitál v kapitálovej štruktúre spoločnosti.

ZÁRUKA

„Písomný záväzok prevziať zodpovednosť za 

akúkoľvek časť dlhu alebo obštrukcie tretej strany 

alebo za úspešné splnenie jej záväzkov, ak dôjde k 

udalosti, ktorá spustí takúto záruku, napríklad 

zlyhanie pôžičky*“.

Normálne záruky pokrývajú finančné operácie, ako 

sú pôžičky.

ROVNOSŤ

„Poskytnutie kapitálu spoločnosti investované 

priamo alebo nepriamo výmenou za úplné alebo 

čiastočné vlastníctvo tejto spoločnosti a v prípade, 

že investor do ekvivalencie môže prevziať určitú 

kontrolu nad spoločnosťou a môže sa deliť o zisky 

firmy*“.

Finančná návratnosť závisí od rastu a ziskovosti 

podniku. Zarába sa prostredníctvom dividend a 

predaja akcií inému investorovi („výstup“) alebo 

prostredníctvom počiatočnej verejnej ponuky (IPO).

FINANČNÉ PRODUKTY



Ako financovať iniciatívy v oblasti 
bioenergie pomocou EŠIF 
Pred pridelením peňazí na finančný nástroj musia riadiace orgány posúdiť, čo je potrebné, prečo a
kým.

Posúdenie ex ante
• Analýza zlyhaní trhu alebo neoptimálnych investičných situácií a odhadovaná úroveň a rozsah

potrieb verejných investícií
• Posúdenie pridanej hodnoty FI, súlad s inými formami verejnej intervencie na rovnakom trhu

a možné dôsledky štátnej pomoci
• Odhad ďalších verejných a súkromných zdrojov, ktoré má FI potenciálne získať, vrátane

posúdenia preferenčnej odmeny, ak je to potrebné
• Identifikácia poznatkov získaných z podobných nástrojov a hodnotení ex-ante vykonaných v

minulosti
• Navrhovaná investičná stratégia vrátane posúdenia jej možnej kombinácie s grantovou

podporou, možnosťami implementačných opatrení, finančnými produktmi a cieľovými
skupinami

• Špecifikácia očakávaných výsledkov vrátane merania ukazovateľov
• Ustanovenia umožňujúce preskúmať a aktualizovať hodnotenie ex-ante.



Ako financovať iniciatívy v oblasti 
bioenergie pomocou EŠIF 

• Pri použití EŠIF musia riadiace orgány (RO) implementovať finančné
nástroje a súvisiace finančné produkty podľa výsledkov posúdenia ex-ante.

• RO majú 3 rôzne možnosti poskytujúce finančný príspevok na:
• Už existujúce alebo novovytvorené FI, ktoré sú osobitne určené na dosiahnutie

zamýšľaného účelu a ktoré rešpektujú príslušné pravidlá Únie a vnútroštátne pravidlá
(nástroje na mieru)

• FI vyhovujúce štandardným podmienkam stanoveným Komisiou prostredníctvom
vykonávacích smerníc v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 143 ods.
3 (štandardné nástroje)

• Investovať časť svojich štrukturálnych fondov do oddelení nástrojov na úrovni EÚ
„účelovo viazaných“ na investície do regiónov a oblastí politík, na ktoré sa vzťahujú
operačné programy, z ktorých sa financujú zdroje zo štrukturálnych fondov.
(„spoločné nástroje“)



Ako financovať iniciatívy v oblasti 
bioenergie pomocou EŠIF 

• Štandardné nástroje
• Bolo navrhnutých 5 štandardných finančných nástrojov:

• PÔŽIČKA ZR: Pôžička pre malé a stredné podniky na základe portfóliového modelu
pôžičky na zdieľanie rizika

• LIMITOVANÁ ZÁRUKA: Záruka pre malé a stredné podniky (portfólio čiastočnej prvej
straty)

• NÁSTROJ PRE SPOLUINVESTOVANIE: Akciový investičný fond pre malé a stredné podniky
a začínajúce spoločnosti založený na modeli spoluinvestovania

• PÔŽIČKA NA REKONŠTRUKCIU: Pôžička na energetickú účinnosť a obnoviteľné energie v
sektore bytových budov

• FOND ROZVOJA MIEST, na financovanie a podporu realizácie projektov rozvoja miest v
podporovaných oblastiach



Ako financovať iniciatívy v oblasti 
bioenergie pomocou EŠIF 

• Kľúčové aspekty
• Začínajúce podniky založené na vedomostiach sú pre regióny kľúčové =>

predstavujú 100% nových pracovných miest +
• Ich hodnota je založená na nehmotných a budúcich peňažných tokoch
• Potrebujú peniaze, ALE nie sú atraktívne pre banky
• Potrebujú vlastný kapitál, pretože existuje trhová medzera
• Spoločné investičné nástroje EŠIF sú životaschopnou možnosťou podpory

týchto spoločností
• Rôzne nástroje EŠIF pre rôzne regióny

• Pozrite sa na niekoľko inšpiratívnych príkladov:

https://power4bio.eu/wp-content/uploads/2020/12/Natali_ESIF.pdf

Prečo potrebujeme znalostné spoločnosti z oblasti bioenergie? 

https://power4bio.eu/wp-content/uploads/2020/12/Natali_ESIF.pdf


Možnosti financovania
• Odporúčania

• Kapitál je vhodným finančným nástrojom pre spoločnosti náročné na znalosti,
motorom prosperity a vytvárania pracovných miest.

• Investičné kapitálové nástroje sú vhodné finančné nástroje pre riadiace
orgány, ktoré sú ochotné podporovať spoločnosti s vysokým rastom a
využívanie výsledkov výskumu a vývoja.

• Prístup „dohoda po dohode“ je to, čo doteraz chýbalo, a je kľúčom k čo
najlepšiemu využitiu príspevku súkromného sektora

• Spoluinvestičný nástroj (nielen fond, ale aj služby) vrátane grantov a
odporúčaní na zlepšenie dopadu.

• Komerčne motivovaný správca fondu je potrebný na zosúladenie záujmov,
prijatie potrebného rizika a vybudovanie primeraného portfólia.



Možnosti financovania

• Odporúčania
• Veľkosť fondu musí byť v súlade s investičným zameraním fondu. Minimálna

veľkosť fondu na počiatku je približne 15/20 miliónov EUR. Dobrá veľkosť
fondu pre počiatočné fázy je asi 30/50 miliónov EUR.

• Náklady na „skauting“ môžu byť relatívne malé. Fondy v počiatočnom štádiu
nemôžu byť schopné uhradiť náklady správcovským spoločnostiam. RO môžu
poskytnúť granty na pokrytie týchto nákladov.

• Pokiaľ nie je preukázaný dopyt po konkrétnom sektore, fondy by mali byť
sektorovo agnostické a podľa prístupu „dohoda po dohode“ by bolo najlepšie
prilákať do súkromného sektora skúsených spoluinvestorov.

• Nástroj spoluinvestovanie priťahuje viac súkromných investorov (Bas, VCs) a
prispieva k profesionalizácii miestnej komunity obchodných podporovateľov a
ďalších investorov.
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