
Možnosti Slovenska a zdroje financovania 
klimatických opatrení v rokoch 2020 – 2032

ZDROJ
FINANCIÍ

Až 9 967 miliónov EUR môže Slovensko dostať z prostriedkov EÚ na klimatické opatrenia.  

NÁZOV 
FONDU ÚČEL OBLASTI

FINANCIE NA KLIMATICKÉ
OPATRENIA [MILIÓN EUR]

Viacročný finančný rámec EU
       Skladá sa z príspevkov 
členských krajín výnosov 
z DPH a ciel a ďalších zdrojov

Európske investičné 
a štrukturálne fondy 
2021 – 2027

Podporu, rozvoj a zníženie rozdielov medzi 
jednotlivými regiónmi EÚ

Dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, 
podpora malých a stredných podnikov, ochrana 
životného prostredia, digitálna agenda, energetická 
efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie.

Fond spravodlivej 
transformácie
2021 - 2027

Proces transformácie spojený s útlmom ťažby 
uhlia, ukončením jeho využívania v energetike 
a zmenou technologických procesov 
v energeticky náročných odvetviach, najmä 
v Trenčianskom kraji (horná Nitra), Košickom 
a Banskobystrickom kraji

Investície v oblasti znižovania emisií skleníkových 
plynov (dekarbonizácia), energetickej efektívnosti 
a energie z obnoviteľných zdrojov;
Investície do revitalizácie a zmeny využitia území 
(napríklad revitalizácia hnedých priemyselných parkov 
uvoľnených po banskej činnosti);
Investície do udržateľnej lokálnej mobility

100% = 202

Next Generation EU
      Dočasný finančný nástroj 
na podporu obnovy 
ekonomiky po pandémii

Fond spravodlivej
transformácie
2021 - 2026

Podporiť uhoľné regióny, minimalizovať
negatívne dopady dekarbonizácie

100% = 259 

Národný plán obnovy 
a odolnosti
2020 - 2026

Oživiť ekonomiku po pandémii, podporiť
dekarbonizáciu a digitalizáciu

37% = 2 146

Emisné kvóty EU ETS
      Platby za emisie 
skleníkových plynov od 
elektrární a priemyselných  
zariadení

Modernizačný fond
2021 - 2030

Modernizovať krajiny najviac zasiahnuté
dekarbonizáciou

na podporu investícií na modernizáciu 
energetických systémov
vrátane uskladňovania energie a zlepšenia 
energetickej efektívnosti a výrobu elektriny 
z OZE

100% = 1 400 3 

37% = 1 825 1   
30% = 2 435 2  

         = 4 260
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1 Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európska územná spolupráca, Nástroj na prepájanie Európy 2 Európsky fond pre regionálny rozvoj 3 https://www.minzp.sk/klima/modernizacny-fond/
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Emisné kvóty EU ETS
      Platby za emisie 
skleníkových plynov od 
elektrární a priemyselných  
zariadení

Inovačný fond
2020 - 2030

Podporiť veľké inovatívne projekty Závisí na podporených 
projektoch pre SR, za SR 
bolo predložených 6 žiadostí 
v rámci výzvy v roku 2020

Emisné kvóty EU ETS 2
      Platby za emisie z budov 
a cestnej dopravy

Sociálno klimatický 
fond 2025 - 2032 4

REPowerEU 5 

Podporiť zraniteľné skupiny, minimalizovať
negatívne dopady dekarbonizácie

100% = 1 700 odhad 

Vyplatenie podpory (domác-
nostiam, mikro-podnikom 
alebo užívateľom dopravy)je 
podmienené dosiahnutím 
míľnikov a cieľov na opatrenia 
a investície, ktoré si
členské štáty určia vo svojich 
NECP.

Európska únia (EÚ) sa v rámci Zelenej dohody pre Európu (European Green Deal) 
zaviazala k dosiahnutiu uhlíkovej (klimatickej) neutrality do roku 2050. Súčasťou 
Zelenej dohody sú opatrenia a legislatívne rámce zamerané na znižovanie emisií 
skleníkových plynov, ako aj konkrétne nástroje na ich financovanie. Fondy, ktoré sa 
využívajú na zrealizovanie opatrení získavajú financie predovšetkým z troch zdrojov:

Klimatické opatrenia možno chápať ako opatrenia, ktoré zmierňujú dopady zmeny 
klímy (mitigácie), a teda podporujú hlavne znižovanie emisií skleníkových plynov, 
alebo sa dopadom klimatických zmien prispôsobujú (adaptácia). Ide o širokú paletu 
opatrení od zavádzania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) cez znižovanie emisnej 
náročnosti dopravy a budov až po udržateľné poľnohospodárstvo alebo komunitnú 
energetiku. 

Do opatrení však patria aj veľké projekty na vývoj technológií na zachytávanie uhlíka 
či skladovanie energie. Na aké klimatické opatrenia sa jednotlivé fondy konkrétne 
zameriavajú, približuje sekcia „účel“.
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Rozpočet EÚ (Multiannual financial framework, MMF),
NextGenerationEU (NGEU) – dočasný nástroj, ktorý je tvorený najmä 
spoločnou pôžičkou krajín EÚ vo výške 750 mld. €
Emisné kvóty (EU Emissions Trading System, EU ETS)

2
4 Ešte len chystané finančné kapacity, ktorých celkové spustenie a alokovaná výška príspevkov pre Slovensko nie je jasná 5 Ešte len chystaný plán, ktorých celkové spustenie a alokovaná výška príspevkov pre Slovensko nie je jasná


