
Pomáhame spoločnostiam  
pri realizácii investičných projektov  
a hľadáme pre ne možnosti externého 
financovania. Tím našich odborníkov 
zameraný najmä na podporu  
v environmentálnej oblasti a v oblasti 
výskumu a vývoja pôsobí v našich 
kanceláriách v Bratislave, Košiciach a Žiline.

Viete, aké sú možnosti financovania z fondov 
EÚ vo vyššie spomenutých oblastiach?

Fondy EÚ
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•  Základný rámec fondov EÚ je 
platný pre 7-ročné programové 
obdobie (2021 – 2027).

•  Predpokladaná finančná alokácia 
pre celé programové obdobie  
je 12,8 mld. EUR.

•  Operačný program (Slovensko) 
= strategický dokument 
stanovujúci oblasti podpory, 
oprávnené aktivity, prijímateľov. 
Podporené budú napríklad 
investície do informatizácie, 
digitalizácie, obnoviteľných 
zdrojov, energetickej efektívnosti  
a iné.

Európske 
štrukturálne  
a investičné fondy 

1.

•  Najväčší nástroj podpory 
oživenia hospodárstva EÚ  
po pandémii COVID-19 
zameraný najmä zelenú  
a digitálnu transformáciu.

•  Celková alokácia predstavuje pre 
krajiny EÚ až 723,8 mld. EUR.

•  Podporované sú investície 
do výstavby nových zdrojov 
elektriny z OZE, modernizácie 
existujúcich zdrojov elektriny 
z OZE, zvyšovania flexibility 
elektroenergetických sústav, 
podpora infraštruktúry 
nízkouhlíkovej dopravy, 
ekologickej osobnej a nákladnej 
dopravy, dekarbonizácie 
priemyslu či výskumu a inovácií.

Plán obnovy  
a odolnosti SR 2.

•  Vytvorený EÚ pod schémou 
obchodovania s emisiami  
(EU ETS) s očakávaným 
rozpočtom presahujúcim  
2 mld. EUR.

•  Nie je určený pre zariadenia  
na výrobu energie využívajúce 
tuhé fosílne palivá.

•  Navrhnutý na podporu investícií 
do modernizácie energetických 
systémov, zlepšenie energetickej 
účinnosti, obnoviteľných zdrojov 
a dekarbonizácie priemyslu.

Modernizačný 
fond 3.


