
Technická pomoc ELENA určená na prípravu investičného 
programu "Trvalo udržate ľná energia v Prešovskom kraji" 

 
 

Prešovský kraj zaznamenáva rastúci záujem o obnoviteľné zdroje energie, zelené 
technológie a energetickú efektívnosť. Ide o oblasť s vysokým potenciálom pre rozvoj 
regiónu. Trvalo udržateľné energetické plánovanie podporuje lokálne hospodárstvo, vytvára 
pracovné miesta, zvyšuje energetickú bezpečnosť, znižuje energetickú náročnosť, zlepšuje 
kvalitu života a verejné služby. Tieto dôvody spolu s európskymi trendmi v oblasti 
klimatických zmien viedli PSK k zapojeniu do európskej iniciatívy Dohovor primátorov 
a starostov a založeniu Energetického klastra Prešovského kraja spolu s partnermi v regióne.  

Ďalším krokom je využitie finančných nástrojov a programov, ktorými Európska únia 
podporuje miestnych, regionálnych a národných aktérov v snahe dosiahnuť energetickú 
udržateľnosť. Jedným z týchto nástrojov je technická pomoc ELENA (European Local 
ENergy Assistance), ktorú vytvorila Európska komisia (EK) spolu s Európskou investičnou 
bankou (EIB) na podporu regionálnym a miestnym samosprávam. Cieľom je spojiť 
rozptýlené miestne projekty v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov 
energie do systematických investícií a zabezpečiť ich výnosnosť. Technická pomoc ELENA 
financuje náklady týkajúce sa technickej podpory pre prípravu veľkých investičných 
programov nad 30 mil. EUR. Až do výšky 90 % môže grant ELENA pokryť náklady na 
prípravu štúdií uskutočniteľnosti, energetických auditov, projektových dokumentácií a 
verejného obstarávania. Multiplikačný efekt takejto veľkej investície musí byť aspoň 20. 
Nástroj ELENA je financovaný prostredníctvom programu Inteligentná energia pre Európu. 

PSK má záujem realizovať takéto veľké investície, ktoré budú smerovať k zvýšeniu 
energetickej efektívnosti a do obnoviteľných zdrojov energie. Preto sa Prešovský 
samosprávny kraj v spolupráci s 15 mestami a obcami uchádza o technickú pomoc ELENA. 
Partnermi PSK sú samosprávy: Bardejov, Bzenov, Humenné, Lipany, Medzilaborce, Poprad, 
Prešov, Raslavice, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Veľký Šariš, 
Vranov nad Topľou, Vysoké Tatry. 

Pripravovaný investičný program je zameraný na zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov (zateplenie budov, solárny ohrev TUV, výroba elektrickej energie FTV, 
modernizácia vnútorného osvetlenia v budovách) a modernizáciu systémov verejného 
osvetlenia. Projekt prispeje k vytvoreniu právneho, technického a finančného rámca, ktorý 
zabezpečí spoluprácu samospráv, ktorá doteraz v podmienkach SR neexistovala. Výsledkom 
bude nová forma spolupráce, nové spoločne zdieľané pracovné metódy a finančne efektívna 
implementácia plánovaných projektov v regióne. Koordinácia týchto investícií napomôže 
k dosiahnutiu vyššej úrovne budúcich spoločných energetických projektov v tejto oblasti.  

Od septembra 2012 prebiehala príprava najprv pred-žiadosti, ktorá bola schválená EIB 
koncom roka 2012. Následne práce na žiadosti pokračovali, druhá verzia žiadosti bola zaslaná 
v júni tohto roku. Konzultácie s EIB prebiehajú priebežne s cieľom podať finálnu žiadosť 
v krátkej dobe. V prípade pozitívnej reakcie z EIB bude nasledovať schvaľovací proces 
v Európskej komisii. Cieľom je dospieť k schváleniu žiadosti a následnému podpísaniu 
zmluvy do konca tohto roka. 

Navrhovaný projektový zámer technickej asistencie počíta s rozpočtom vo výške         
2,9 mil. EUR. Táto suma však podlieha schváleniu EIB a EK a preto jej finálna hodnota bude 
známa až po schválení žiadosti. 10 % spolufinancovanie z vlastných zdrojov bude rozdelené 
medzi partnerov tak, aby zodpovedalo ich pomernej čiastke k plánovaným investíciám. Grant 
ELENA je teda navrhnutý vo výške 2 610 000 EUR. Pre PSK sa predpokladá 
spolufinancovanie maximálne do výšky 174 000,- EUR v období 2014-2016.  

 



  Realizácia takto pripravených investícií bude následne financovaná predovšetkým zo 
štrukturálnych a investičných fondov Európskej únie v novom programovom období              
2014-2020, bankových zdrojov (komerčné banky, Európska investičná banka, Európska 
banka pre obnovu a rozvoj), prostredníctvom projektov EPC (zmluva o energetickej 
výkonnosti) a doplnkovo z vlastných zdrojov.  

V prípade schválenie žiadosti bude PSK prvou regionálnou samosprávou z nových 
členských krajín EÚ-13, ktorý bude implementovať technickú pomoc ELENA. 
 
 
 
Informácia o projekte: 
 
Názov projektu: Technická pomoc ELENA určená na prípravu investičného programu 
"Trvalo udržateľná energia v Prešovskom kraji" 
 
Vedúci partner : 
Prešovský samosprávny kraj 
 
Partneri projektu: samosprávy Bardejov, Bzenov, Humenné, Lipany, Medzilaborce, Poprad, 
Prešov, Raslavice, Spišské Podhradie, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Veľký Šariš, 
Vranov nad Topľou, Vysoké Tatry 
 
Cieľ projektu: 
Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejných budov vo vlastníctve 
PSK a uvedených samospráv prostredníctvom aktivít (zateplenie budov, solárny ohrev TUV, 
výroba elektrickej energie FTV, modernizácia vnútorného osvetlenia v budovách a 
modernizáciu systémov verejného osvetlenia), ktoré majú byť predmetom investičného 
programu „Trvalo udržateľná energia v kraji“. 
 
Rozpočet projektu: 
Celková výška technickej asistencie: 2 900 000 € 
Príspevok ELENA: 2 610 000 € 
Spolufinancovanie zo strany PSK: max do výšky 174 000 € 
Spolufinancovanie partnerov: cca 116 000 € 
Predpokladaná výška investičného programu: cca 120 mil. € 
 
 


