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European Local Energy Assistance (ELENA – Európska miestna energetická pomoc)

Európska únia prostredníctvom viacerých mechanizmov, programov a fondov podporuje 
miestnych a regionálnych aktérov (obce, mestá, mikroregióny, VÚC) v snahe dosiahnuť 
energetickú bezpečnosť únie ako celku a jednotlivých miestnych aktérov samostatne, znížiť 
množstvo skleníkových plynov, znížiť energetickú náročnosť verejných a súkromných budov a 
tiež zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektrickej energie, tepla a chladu. V 
ostatných dvoch rokoch preto spustila viacero podporných programov. Ich cieľom je posilniť 
(najmä finančne a technicky) jednotlivých aktérov – obcí, miest a regiónov – za účelom 
dosiahnutia vyššie vedeného zámeru. Tento trend bude pokračovať aj v novom 
programovacom období EÚ v rokoch 2014-2020, pričom význam obcí, miest a regiónov pri 
dosahovaní cieľov bude narastať.

European Local Energy Assistance (ELENA – Európska miestna energetická pomoc)

Obce a mestá, ktoré pripravujú investičné projekty v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných 
zdrojov  energie,  môžu  využívať  grant  z  prostriedkov  ELENA  na  prípravu  týchto  projektov.  ELENA 
financuje náklady týkajúce sa technickej podpory pre prípravu veľkých investičných programov (nad 50 
mil. EUR) v regiónoch a mestách, ktoré sú oprávnené pre financovanie Európskou investičnou bankou 
(vrátane nákladov spojených s prípravou tendrov, štúdie realizovateľnosti, prieskumu trhu, investičných 
plánov, energetických auditov atď). Program ELENA (European Local ENergy Assistance) je financovaný z 
prostriedkov programu Inteligentná energia Európa II (IEE II). 
Nástroj ELENA vznikol s cieľom uľahčiť mobilizáciu finančných zdrojov pre investície do trvalo udržateľnej 
energetickej spotrebe na miestnej úrovni (úroveň obcí, miest, regiónov) z iniciatívy Európskej komisie a 
Európskej investičnej banky.  ELENA je financovaná v rámci programu Inteligentná energia pre Európu II 
(IEE II). Jej cieľom je čiastočne (do výšky 90%) pokryť náklady na prípravu projektov na dosiahnutie 
cieľa  programu  IEE:  20-20-20  (20%  zníženie  sklenníkových  plynov,  20%  zvýšenie  energetickej 
efektívnosti a 20% podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe energie). Príkladom takýchto projektov je: 
modernizácia  verejných a súkromných budov s cieľom zníženia energetických nákladov a využívania 
obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie a prevádzku budov, energeticky efektívne siete rozvodov 
tepla, ekologická doprava, budovy s nulovou spotrebou apod.
Realizácia takýchto projektov je následne financovaná z vlastných zdrojov, bankových zdrojov (komerčné 
banky, Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj), prostredníctvom projektov 
verejno-súkromného partnersva (PPP), prípadne zo štrukturálnych fondov na štátnej úrovni a grantových 
programov  Európskej  komisie  (vrátane  programu Inteligentná  energia  pre  Európu  –  dotácia  75%). 
Poskytnutie technickej pomoci cez nástroj ELENA prispeje k ľahšej priechodnosti projektu pri financovaní 
z Európskej investičnej banky. EIB totiž manažuje nástroj ELENA.
 
Viac informácií na: 
http://www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm

Program Inteligentná energia pre Európu II (IEE II)

V rámci programu Inteligentná energia - Európa II  je možné sa uchádzať o financovanie technickej 
asistencie  na  prípravu  projektovej  dokumentácie  pre  investičné  projekty  v  oblasti  energetickej 
efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie na lokálnej úrovni. 
Iniciatíva je zameraná na financovanie menších projektov v rozsahu do 50 mil. eur.
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Podmienky: 
- minimálna investícia je 6 mil. eur
- minimálny grant vo výške 400 tis. eur
- multiplikačný efekt investície je 15 (t.j. 1 eur grantu má vygenerovať 15 eur investícií)
- termín podania prihlášok je raz ročne, zverejnený na stránke programu IEE II
- oprávnení žiadatelia: mestá, obce, regióny (jednotlivo, alebo združené v geograficky jednotnom celku)
-  investičné  projekty,  ktorých  sa  podpora  týka,  by  mali  byť  identifikované  v lokálnom  pláne 
trvaloudržatelnej energetiky 

Program IEE v skratke:
- každoročne alokovaných cca € 100 miliónov EUR
- špecifické priority pre samosprávy a energetické agentúry, zamerané na budovanie kapacít, transfer 
know-how a sieťovanie
-  prioritná oblasť podpory: implementácia Dohovoru primátorov a starostov
- nová priorita: „Mobilizácia miestnych investícií do energetiky“, poskytovanie grantov na technickú 
asistenciu pre prípravu a realizáciu menších investičných projektov (min. 6 mil. EUR investícia, min grant 
€ 400.000, min. Multiplikačný faktor 15), oprávnené sú individuálne mestá/regióny
- bude pokračovať v r.2012
- doplnkové financovanie ku ELENA Facilities, manažuje EACI
- viac info http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ 

Program Inteligentná energia - Európa vytvára podmienky zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ, 
energetickej bezpečnosti – bezpečnosti dodávok energie a inovácie.  Program je otvorený  do roku 2013 
pre všetky členské štáty EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Chorvátsko a Macedónsko s rozpočtom 730 
mil. EUR. Väčšina zdrojov 
Veľká časť rozpočtu programu je sprístupnená prostredníctvom ročných výziev na predkladanie návrhov 
na podporu projektov uvedenie pojmu "inteligentnej energie" v praxi. Uskutočňovať verejné, súkromné 
či mimovládne európske organizácie, ktoré podporujú tri hlavné ciele - vyššej energetickej účinnosti, 
obnoviteľné zdroje energie viac a lepšie dopravy a mobility. To zahŕňa napríklad nové vzdelávacie 
programy, propagačné kampane, a prenos dobrej praxe medzi členskými štátmi EÚ. 

Program IEE riadi Výkonná agentúra pre konkurencieschopnosť a inovácie (Executive Agency for 
Competitivness and Innovation, EACI) z poverenia Európskej komisie. Finančný nástroj ELENA riadi 
Európska investičná banka a KfW. Prigram IEE je jedným z pilierov Rámcového programu 
Konkurencieschopnosť a inovácia (Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP). V 
súčasnosti prebieha 7. rámcový program, v rámci ktorého je možné žiadať o dotácie v rámci programu 
Smart Cities (vedecko-výskumné projekty zamerané na demoštratívne projekty zamerané na inovatívne 
technológie a procesy v samosprávach)
Medzi hlavné oblasti podpory patria:
–energetická efektívnosť (SAVE)
–financovanie nových a obnoviteľných zdrojov energie, zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie 
na výrobe elektrickej energie, tepla a chladu a ich integrácia do miestnych energetických systémov 
(ALTENER)
–energie v doprave (STEER) – propagácia cyklistiky, podpora energetickej efektívnosti v mestskom 
dopravnom systéme
–integrované iniciatívy vo viacerých vyššie uvedených oblastiach

Európsky fond energetickej efektívnosti (EEEF)

Tento fond pozostáva z troch pilierov:
1) Investičný fond
– zameraný na špecifické potreby samospráv pre financovanie komerčne realizovateľných investícii EE a 
OZE
– Kapitál pri prvej uzávierke: 125 Mil. € (EC) + 75 Mil. € (EIB) + 60 Mil. € (CDP) + 5 Mil. € (DB) = € 
265 Mil. (Cieľový objem € 500-600 mil.)
– Sektory: EE (70%) , OZE (20%), čistá MHD (10%)
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–Forma: SICAV, investuje v podobe úverov, garancii, kapitálovej účasti, nie granty – vhodné pre PPP 
projekty
–Fond investuje priamo (Projekty EE and OZE do 20 mil. EUR, priemerne okolo 15mil. EUR, senior 
úvery, preklenovacie úvery, leasingové produkty a forfeit ingové úvery (ESCOs), kapitálová účasť; 
úverové nástroje môžu mať splatnosť do 15 rokov, kapitálové účasti môžu byť prispôsobené potrebám 
projektov v rôznych fázach; fond môže (spolu-)investovať
–Fond investuje nepriamo cez vybrané finančné inštitúcie; senior úvery, sub-ordinované úvery, 
garancie; žiadne kapitálové účasti v participujúcich finančných inštitúciách, tieto finančné inštitúcie ďalej 
poskytujú financovanie konečným prijímateľom, ktorí spĺňajú kritériá oprávnenosti
2) Technická Asistencia (TA)
– 20 Mil. € (EC), TA grant exkluzívne pre projekty financované Fondom
3) Šírenie povedomia cca. 1 Mil. €: EPEC (EIB)

Európsky fond energetickej  efektívnosti  (EEEF) bol  založený 1.  júla  2011 a vznikol  z nevyčerpaných 
zdrojov  v rámci  Európskeho  programu  na  oživenie  hospodárstva  udelením  finančnej  pomoci 
Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky (EEPR). 
EEPR  bol  zameraný  na  podporu  infraštruktúry  v energetike,  predovšetkým  na  projekty  plynových 
cezhraničných prepojení, projektov veternej energie na mori, ako aj na podporu projektov zachytávania 
a ukladania uhlíka. Z celkového rozpočtu 3,98 mld. eur v rámci pôvodného nariadenia č. 663/2009 ES 
bolo  nevyužitých  146  mil.  eur  (ku  dňu  5.  októbra  2010).  Tieto  zvyšné  prostriedky  sa  na  základe 
nariadenia č. 1233/2010 ES, ktoré novelizuje nariadenie č. 633/2009 ES, použijú na založenie nového 
revolvingového  fondu.  Tento  nový  fond  bude  zameraný  na  podporu  energetickej  efektívnosti 
a obnoviteľných zdrojov energie najmä v mestskom prostredí.  

 Fond bude mať k dispozícii celkovo 200 mil. eur, pričom 146 mil. eur je presunutých z pôvodného EERP 
a 75 mil. eur poskytne EIB. V rámci Fondu je vyčlenených 20 mil. eur na technickú podporu (príprava 
projektovej dokumentácie). Plánuje sa vyčleniť aj 1 mil. eur na vzdelávanie pre verejné orgány, ktoré 
spravujú štrukturálne fondy. Celkový objem Fondu bude závisieť od toho, či bude možné prilákať ďalších 
investorov. 

Fond bude poskytovať úvery, bankové záruky atď.  Fond bude podporovať investičné projekty v sektore 
budov,  aplikáciu  OZE  v mestskom  prostredí,  čistejšiu  dopravu,  kogeneráciu  vrátane  mikrogenerácie 
a ďalšie. Oprávnené subjekty pre žiadanie o podporu sú verejné orgány, alebo súkromné spoločnosti 
operujúce v mene verejných orgánov, t.j. mestské podniky atď. 
Verejné orgány, ktoré sa uchádzajú o podporu musia spĺňať tieto podmienky:
· politicky sa zaviazali alebo sú v procese politicky sa zaviazať k zmierneniu zmeny klímy vrátane, v 
prípade  potreby,  konkrétnych  cieľov,  napr.  týkajúcich  sa  zvýšenia  energetickej  účinnosti  a/alebo 
využívania energie z obnoviteľných zdrojov;
· pracujú na vývoji niekoľkoročných stratégií na zmiernenie zmeny klímy a v prípade potreby dosiahnutie 
svojich cieľov, alebo sa zúčastňujú na viacročnej stratégii na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni 
na zmiernenie zmeny klímy; 
· súhlasia s tým, že sú verejne zodpovedné za pokrok v rámci svojich celkových stratégií.
Žiadosti možno podávať aj retrospektívne od 01.01.2011 do 31.03.2014 manažérovi fondu – Deutsche 
Bank. 

Podmienky pre získanie podpory sú:
a) primeranosť a technická vhodnosť prístupu;
b)  primeranosť  a  nákladová  efektívnosť  finančných  prostriedkov  určených  na  celú  investičnú  fázu  
činnosti; 
c) zemepisná vyváženosť všetkých projektov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie; 
d) pripravenosť, definovaná ako dosiahnutie investičného štádia, a vynaloženie podstatných kapitálových 
výdavkov,  čo možno najskôr; 
e) rozsah, v akom neprístupnosť finančných prostriedkov odďaľuje vykonávanie  činnosti; 
f) rozsah, v akom financovanie z nástroja povzbudí verejné a súkromné financovanie; 
g) kvantifikované sociálno-hospodárske vplyvy; 
h) kvantifikované environmentálne vplyvy. 

verejne sprístupnené dielo MEDIA COELI ® - 1. uveďte autora, 2. nepoužívajte komerčne,  podmienky: www.mediacoeli.sk 
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