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Bio-chemikálie v EÚ: Súčasný stav a 
cestovná mapa 



Súčasný stav v EÚ a cestovná mapa

Podiel chemického priemyslu na hospodárstve 

EÚ / zdroj: Eurostat a Cefic)

Používanie biologických surovín v chemickom 

priemysle v EÚ (zdroj: Cefic)

7,8 mil. ton

PoľnohospodárstvoOstatné
obchodné

činnosti

Zdravotné a 
sociálne

služby

Veľkoobchod a 
maloobchod

Služby

Guma a plasty 13,9%
Stavebníctvo 7,9%
Buničina a papier 4,6%
Automobilový priemysel 4,3%
Primárne kovy 4,3%
Textil 3,2%
Ostatné nekovové minerálne výrobky 3,1%
Hotové kovové výrobky 3,1%

Stroje a zariadenia 2,8%
Potraviny a nápoje 2,6%
Drevo 2,6%
Vydavateľstvo a tlač 2,3%
Elektrické stroje a prístroje 2,2%
Nábytok 2,1%
Iná výroba 5,4%

Škrob a cukor
Rastlinné oleje
Prírodná guma
Bioetanol pre ETBE
Bioetanol

Živočíšne tuky
Chemická buničina
Glycerol
Iné



Súčasný stav v EÚ a cestovná mapa

• Cesta k budúcnosti založenej na 
biologických základoch

• Účasť zainteresovaných strán na 
vytváraní cestovnej mapy: 

• Chemický priemysel 

• Mimovládne organizácie 

• Správne orgány  

• Vlády

Zdroj: projekt RoadToBio

Akčný plán

Sprievodca 

angažovanosťou

Stratégia

Prekážky

Príležitosti
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Súčasti „cestovnej mapy“



Súčasný stav v EÚ a cestovná mapa

Zdroj: projekt RoadToBio

• Príležitosti v oblasti biologických materiálov
• Vnímanie verejnosťou
• Regulatívne prekážky
• Prípadové štúdie o potenciálne atraktívnych

príležitostiach

• Semináre
• Webináre
• Účasť na podujatiach
• Prieskumy
• Rozhovory

• Podkladová správa
• Pozadie problematiky v EÚ
• Deväť skupín výrobkov
• Všeobecné prekážky

Brožúra
• Činnosti potrebné na 

predchádzanie

• Všeobecným prekážkam

• prekážkam súvisiacimi s 
určitou skupinou výrobkov

Cestovná mapa

Strategický dokument Sprievodca angažovanosťou Akčný plán

Analýza Zapojenie zainteresovaných strán

Súbor troch informačných listov
1) Sprievodca k cestovnej mape
2) Kľúčové správy pre 

komunikáciu problematiky
3) Sprievodca komunikáciou



Zameranie na deväť skupín výrobkov

Zdroj: projekt RoadToBio

Identifikované príležitosti a prekážky Odporúčané činnosti

Chemikálie Skupiny výrobkov

C1 (Metán, CO, metanol)

Aromatické uhľovodíky
(benzén, toluén, xylén)
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Plasty / polyméry

Rozpúšťadlá

Povrchovo
aktívne látky

Umelé vlákna

Lepidlá

Kozmetika

Farby a nátery

Mazivá

Agrochemikálie

C2 (Etylén)

C3 (Propylén)

C4 (Butylén, butadién)

25% podiel bio-zložky v roku 2030 (z 10%) Zamerané na deväť skupín výrobkov



Iniciatíva Vanguard
využívajúca regionálne stratégie inteligentnej špecializácie

Zdroj: Italbia
www.s3vanguardinitiative.eu

www.s3vanguardinitiative.eu

PODPORA ZAKLADANIA 
MEDZIREGIONÁLNYCH SIETÍ

UĽAHČENIE PRÍSTUPU KU 
KOMBINOVANÉMU 
FINANCOVANIU 
INVESTIČNÝCH PROJEKTOV

PRESKÚMANIE RIEŠENÍ NA 
VYUŽITIE INVESTÍCIÍ 
VEREJNÉHO A SÚKROMNÉHO 
SEKTORA NA PREDSTAVENIE A 
ZAVEDENIE NOVÝCH 
HODNOTOVÝCH REŤAZCOV

IMPLEMENTÁCIA STRATÉGIÍ 
INTELIGENTNEJ ŠPECIALIZÁCIE 
NA PODPORU LEPŠIEHO 
ZOSÚLADENIA MEDZI 
REGIÓNMI

Biohospodárstvo Efektívna a 
udržateľná
výroba (ESM)

Vysoko výkonná
výroba
prostredníctvom
3D tlače

Pokročilá výroba
pre energetické
aplikácie v 
náročnom
prostredí (ADMA 
Energy)

Pilotné aktivity v 
oblasti nano-
produktov

http://www.s3vanguardinitiative.eu/
http://www.s3vanguardinitiative.eu/


Spolupráca medzi regiónmi v oblasti 
inovatívneho využívania nepotravinovej 
biomasy
• Stimulácia investícií v oblasti biohospodársva prepojením regiónov a

priemyselných odvetví;

• Pilotný projekt v oblasti biohospodárstva a iniciatíva Konzorcia pre odvetvia
založené na biologických výrobkoch

VÝHODY PRE REGIÓNY
 Jednoduchá identifikácia  

PRIEMYSELNÝCH ODVETVÍ 
zodpovedajúcich regionálnym 
investičným prioritám alebo 
dostupnosti surovín v regióne

 Nadväzujte kontakty, budujte 
vzťahy s priemyselnými subjektmi 
pôsobiacimi v inom regióne a 
prilákajte súkromné investície pre 
miestne dodávateľské reťazce

VÝHODY PRE PRIEMYSEL
 Jednoduchá identifikácia REGIÓNOV 

ponúkajúcich príležitosti na 
investície v biohospodárstve a 
súvisiacich finančných stimulov;

 Nadväzujte kontakty, budujte vzťahy
a získajte prístup k alternatívnemu
zdroju financovania pre vzorové a
excelentné projekty



Ukazovatele monitorovania a 
hodnotenia udržateľnosti 
biohospodárstva



Ukazovatele 
udržateľnosti 
biohospodárstva

• ISBWG odsúhlasila súbor 10 
princípov a súvisiacich kritérií 
(P&C).

• Týkajú sa 3 troch oblastí 
udržateľnosti: ekonomickej, 
sociálnej a environmentálnej

HOSPODÁRSKE KRITÉRIÁ

ENVIRONMENTÁLNE 
KRITÉRIÁ

SOCIÁLNE KRITÉRIÁ

• Hospodársky rozvoj
• Inkluzívny hospodársky rast
• Odolnosť vidieckeho a mestského 

hospodárstva
• Systémy pre riziko, monitorovanie a 

zodpovednosť
• Tvorba vedomostí a inovovanie
• Miestne hospodárstvo
• Spotreba / dodávka
• Trhové mechanizmy a súdržnosť 

politík

• Udržateľná intenzifikácia
• Biodiverzita
• Klimatická zmena
• Kvalita a množstvo vody
• Pôda, lesy a morské prostredie
• Odolnosť producentov, komunít a 

ekosystémov
• Efektívne využívanie zdrojov, 

predchádzanie vzniku odpadov a 
opätovné použitie odpadu

• Plytvanie potravinami

• Potravinová bezpečnosť a 
výživa

• Nároky na prírodné zdroje
• Bezpečnosť potravín, prevencia 

chorôb a zdravie ľudí
• Udržateľnosť mestských centier
• Politiky, nariadenia a 

inštitucionálne zázemie
• Zahrnutie a zapojenie / 

informácie
• Existujúce technológie
• Spolupráca a zdieľanie



Ukazovatele udržateľnosti 
biohospodárstva

• Dve stupnice analýz:
• Územný prístup
• Prístup k produktu / hodnotovému reťazcu

• Pokiaľ ide o ukazovatele a údaje, treba sa opierať
o niekoľko rámcov:

• Národné prístupy
• Výskumné projekty EÚ
• Projekty OSN

• M&E majú byť jednoduché, ale stále
medzinárodne uznávané a vedecky spoľahlivé

• SMART indikátory
• SDG indikátory
• Ukazovatele prebrané z noriem, certifikátov a štítkov



Ukazovatele udržateľnosti 
biohospodárstva

• Získané skúsenosti:
• Indikátory identifikované v prehľade literatúry, hoci sú kvantitatívne relevantné, sú

nerovnomerne rozdelené medzi rôzne princípy a kritériá, ako aj oblasti

• Údaje o mnohých ukazovateľoch sa často nezhromažďujú pravidelne a kvalita údajov je
kľúčovým problémom pri odhadovaní niektorých ukazovateľov. Štúdia navrhuje
použitie alternatívnych indikátorov ako doplnok k podrobnému meraniu.

• Pripisovanie buď štatistických údajov alebo všeobecných vplyvov k biohospodárstu je
náročné z dôvodu zložitej a vzájomne prepojenej povahy biohospodárstva.

• Osobitná pozornosť by sa mala venovať kompromisom a synergiám medzi rôznymi
otázkami udržateľnosti.



Inšpiratívne príklady



Inovatívne postupy a kľúče pre 
úspešné obchodné prípady.

• BIOFABRIK GREEN REFINERY: Plant-Based Nutrient Complex with
Valuable Amino Acids, Carboxylic Acids, Minerals and Sugars

• Technológia WASTX Oil je samostatné riešenie na spracovanie odpadu z
minerálnych olejov. Transformuje odpad z olejov na použiteľné recyklované
palivá.

• WASTX Plastic premieňa plastový odpad na energiu. Rovnako ako všetky naše
technológie sa vyznačuje modulárnym, decentralizovaným a vysoko
škálovateľným dizajnom.

• Proces Green Refinery s alternatívnym ďalším spracovaním (bioplynová
stanica, krmivo pre zvieratá, stavebné materiály, biopalivá, izolačné materiály)

• Vďaka tráve z pasienkov predstavuje biorafinéria nový zdroj pre potravinársky
priemysel, krmivo pre zvieratá, hnojivá, kozmetiku a farmaceutický priemysel.
Využíva existujúcu infraštruktúru a zdroje priemyselných odvetví na
spracovanie trávy na zníženie výrobných nákladov na minimum.



Príklady výskumno-vývojových projektov pre rozvoj biorafinérií

Projekt KomBiChemPro: Biorafinéria na báze dreva

• Vývoj jemných a platformových chemikálií kombináciou chemických a 
biotechnologických procesov

• Výrobky v centre pozornosti: 
• Rozpúšťanie buničiny

• C5 cukry, kyselina xylónová, kyselina jablčná, furfural, furfurylalkohol, THF, 5-HMF, kyselina 
furandikarboxylová

• Fenoly

• Projekt prebiehal v nasledujúcich etapách: laboratórny vývoj, hodnotenie v 
počiatočnom štádiu, pilotná fáza, koncepcia implementácie a konečné hodnotenie 

Zdroj: DBFZ (oddelenie BR)



Hlavné výsledky: 

• Spracovanie bukového dreva na: buničinu, monoméry xylózy, kyselinu jablčnú, kyselinu xylónovú a fenolové BCD-
oligoméry bola úspešne prevedená z laboratórneho rozsahu do pilotného rozsahu (TRL 5)

• Boli vyrobené vzorky výrobkov

• Účinnosť procesu organosolov (najmä regenerácia lignínu) sa významne zvýšila

• Boli vyvinuté rôzne spôsoby zhodnotenia hemicelulózovej frakcie: 

• Kombinácia adsorpčných a hydrotermálnych úprav a procesov nanofiltrácie viedla k tomu, že 90% oligomérnej
xylózy v hydrolyzáte hemicelulózy bolo premeneých na monomérnu xylózu 

• Pre všetky výrobky boli vypočítané výrobné náklady a emisie skleníkových plynov

Zdroj: DBFZ (oddelenie BR)

Príklady výskumno-vývojových projektov pre rozvoj biorafinérií

Projekt KomBiChemPro: Biorafinéria na báze dreva



Príklady výskumno-vývojových projektov pre rozvoj biorafinérií

Projekt CapAcidy: Biorafinéria založená na anaeróbnej 
fermentácii vlhkej biomasy

Bioplynové reaktory CHP Mriežka krmiva

UsadzovačHnojivo

Biomasa

Chemický 
priemysel

Extrakcia

Zdroj DBFZ: Maria Braune, Björn Schinkel; UFZ: Heike Sträuber



Hlavné výsledky a ich využitie: 

• Bol vyvinutý proces kombinovaného materiálovo-energetického využitia biomasy na 
výrobu kyseliny kaprónovej a kaprylovej, ako aj bioplynu a hnojív.

• Partnerom z oblasti priemyslu bol predstavený celý reťazec od myšlienky až po malé 
výrobné objemy

• Bol vyvinutý kontinuálny proces a prístup s nulovým odpadom

• Je možné použitie komplexnej vlhkej biomasy

• Je možná integrácia do existujúcich zariadení na výrobu bioplynu a využitie 
infraštruktúry týchto zariadení

Zdroj: DBFZ (oddelenie BR)

Príklady výskumno-vývojových projektov pre rozvoj biorafinérií

Projekt CapAcidy: Biorafinéria založená na anaeróbnej 
fermentácii vlhkej biomasy



Podporné politiky / nariadenia



Podporné nástroje a akčné plány

• Stratégia Farm to Fork (F2F)

• Biela kniha EÚ (1993)

• Lisabonská agenda (2000)

• Akčné plány pre biohospodárstvo (2012)

• 7. Environmentálny akčný program (EK 2013) a balík opatrení pre obehové 
hospodárstvo (EK, 2015)

• Aktualizovaná stratégia pre biohospodárstva z roku 2018

• Green Deal (Zelený program) (december 2019)

• Akčný plán pre obehové hospodárstvo [KOM (2020) 98 v konečnom znení] 



Podporné nástroje a akčné plány

• Sektorové politiky EÚ – aktivity na národnej a regionálnej úrovni

• Nariadenie o zdieľaní úsilia (2018)

• Systém obchodovania s emisiami (ETS)

Rámcová smernica 

o odpade 

(2008/98/ES)

Smernica 

Európskej únie 

(EÚ) o dani z 

energie (2003)

Nariadenie o 

zdieľaní úsilia 

(2018)

Systém 

obchodovania s 

emisiami (ETS)

Smernica o 

obaloch

Nová smernica o 

energii z 

obnoviteľných 

zdrojov (RED II)

Smernica o 

skládkach 

(1999/31/ES)

Smernica o 

čistiarenských 

kaloch

REACH, EU 2006

Smernica o 

integrovanej 

prevencii a kontrole 

znečisťovania (IPPC) 

(96/61/ES)

Smernica o 

priemyselných 

emisiách 2010/75/EÚ 

(IED)

SMART špecializácia -

regionálne politiky

Rámcové programy EÚ pre 

výskum a vývoj (napr. FP7, 

Horizont 2020); BBI-JU

Európske 

štrukturálne a 

investičné fondy 

(EŠIF)



Podporné nástroje a akčné plány

• Politika EÚ v oblasti rozvoja v blízkej budúcnosti:
• Green Deal (Zelená dohoda) (december 2019)

• Stratégia obehového hospodárstva (marec 2020)

• Relevantné prvky Green Deal pre oblasť bio-chemikálií
• Ambicióznejšia stratégia EÚ pre zmierňovanie klimatických zmien:

• Vyššie ambície v oblasti čistej energie



Podporné nástroje a akčné plány

• Relevantné prvky Akčného plánu pre obehové hospodárstvo v oblasti bio-
chemikálií: zameranie na mobilizáciu priemyslu pre dosiahnutie čistého a 
obehového hospodárstvo

• Dekarbonizovať a modernizovať energeticky náročné odvetvia (napr. oceliarsky, chemický, 
cementársky priemysel)

• Pokračovanie EU stratégie pre plasty (2018): 
• riešenie zámerne pridaných mikro plastov a neúmyselného úniku plastov

• poskytnúť regulačný rámec pre biologicky odbúrateľné plasty a materiály na biologickej báze

• Prebieha tvorba legislatívneho balíčku pre udržateľnosť

• Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu: nové formy spolupráce s priemyslom a 
investície do strategických hodnotových reťazcov

• Legislatívna iniciatíva v oblasti politiky trvalo udržateľných výrobkov (rozšírená smernica o 
ekologickom dizajne)



Hlavné prekážky brániace rozvoju 
BBE

• Relevantná absencia stratégie biohospodárstva

• Nedostatok transparentnosti a súdržnosti politík

• Fragmentácia politických nástrojov

• Časový rámec politiky je neistý: Na vybudovanie dôvery investorov a na 
podnietenie investícií je potrebná dlhodobá vízia a politická kontinuita.

• Dostupnosť biomasy: Trvalo udržateľná mobilizácia dostatočnej a kvalitnej 
biomasy je na vybudovanie biospodárstva nevyhnutná. Prekážkami sú, okrem 
iného, slabšia spolupráca poľnohospodárov a lesníkov, absencia celoročnej 
dostupnosti biomasy (sezónnosť), náročná logistika, nízka kvalita a udržateľnosť, 
atď.



Hlavné prekážky brániace rozvoju 
BBE

• Potreba výskumu a inovácie, ktoré sú potrebné na vytvorenie biohospodárstva, 

ktoré zodpovedá regionálnym potenciálom

• Nejasné ciele a žiadna operacionalizácia v politikách

• Povedomie verejnosti a prijatie zainteresovanými stranami a nedostatok politiky 

na strane dopytu.



Príležitosti pre rozvoj BBE

• Mobilizácia biomasy: vytvoriť pochopenie pre potenciál nevyužitej biomasy v poľnohospodárstve,
lesníctve a priemysle.

• Vývoj biomasy ako komodity (plne obchodovateľnej, s trvalou kvalitou, vyhovujúcee skladovacím
zariadeniam, ako aj prepravným a konverzným procesom)

• Zavedené riadiace mechanizmy, podpora politických nástrojov na strane ponuky a dopytu, tvorba
politík pre inovácie, zosúladenie zásad rôznych politík, stanovenie priorít tematických oblastí
alebo hodnotových reťazcov / cyklov, prijímanie rozhodnutí o investíciách.

• Všeobecná podpora v mene existujúceho politického rámca.

• Postup podľa stratégií EÚ v oblasti biohospodárstva a obehovosti.

• Vyriešiť súčasnú fragmentáciu politík, väčšie zapojenie občianskej spoločnosti a zavedenie
národných a regionálnych stratégií.

• Úzka spolupráca a prispôsobenie sa novým výsledkom výskumu, novým inovatívnym obchodným
príležitostiam v (existujúcich) sieťach a platformách BBE, ako sú BBE-JU, BIC, BioEast (v krajinách
Strednej a Východnej Európy).



Závery
• Medzi európske politiky, ktoré prispievajú k rozvoju biohospodárstva na regionálnej úrovni, patria

najmä politiky rozvoja vidieka, politiky v oblasti klímy a energetiky, politiky súdržnosti, najmä
politika SMART špecializácie, politiky odpadového hospodárstva a špecifické politiky týkajúce sa
biohospodárstva.

• 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 biologické produkty s vyššou
hodnotou, akými sú chemikálie na báze biomasy a materiály na biologickej báze.

• Vo všetkých štádiách zrelosti možno použiť celý rad politických nástrojov, ako sú napríklad
nástroje na mobilizáciu a reguláciu biomasy, nástroje na nakladanie s odpadom, nástroje na
reguláciu a podporu ochrany životného prostredia, finančné nástroje pre pilotné projekty, pôžičky,
stratégia pre ďalšie biohospodárstvo a obehové hospodárstvo. rozvoj ekonomiky a nástroje na
monitorovanie pokroku biohospodárstva a obehovosti atď.



Závery
• V klastroch SMART špecializácie sa výzvy týkajúce sa spolupráce vyskytujú najmä v prvej fáze

vývoja

• Prekážkou je nedostatok vzdelania a znalostí na strane najdôležitejších zainteresovaných strán

• V politikách v oblasti bioenergie bola prekážkou silná konkurencia medzi bioenergiou a
alternatívami založenými na fosílnych palivách, celkovo to však nebola nebola jediná prekážka .

• Regióny, ktoré majú ambíciu transformovať svoje hospodárstvo na obehovejšie a viac založené na
biologickom základe, musia vypracovať regionálne stratégie a cestovné mapy.



Možnosti financovania
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• Podpora z 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.

• 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.

ESIF - EURÓPSKÉ ŠTRUKTURÁLNE A INVESTIČNÉ FONDY 



Ako financovať 
bio-chemikálie
a ich 
hodnotové 
reťazce 
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 bio-chemikálie a ich 
hodnotové reťazce 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 pre štátnu pomoc
• 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 bio-chemikálie a ich 
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• 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 EU 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 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 bio-chemikálie a ich 
hodnotové reťazce 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 bio-chemikálie a ich 
hodnotové reťazce pomocou EŠIF 
Prečo potrebujeme informácie o spoločnostiach zaoberajúcimi sa bio potravinami a krmivami? 

• 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/webinar-series-biochemicals

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


Ako financovať bio-chemikálie a ich 
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• 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 rád na
zlepšenie dopadu

• Komerčne motivovaný správca fondu je potrebný na zosúladenie záujmov,
prijatie potrebného rizika a vybudovanie primeraného portfólia
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• Odporúčania
• Veľkosť fondu musí byť v súlade s investičným zameraním fondu
• Minimálna veľkosť fondu na počiatku je približne 15/20 miliónov EUR. Vhodná

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 investorov

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