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Abstrakt 

Táto štúdia prináša obraz rozvoja infraštruktúry v hlavných sektoroch 
obnoviteľnej energie (veterná, solárna, energia z biomasy, energia z vodných 
zdrojov a geotermálna energia) v európskych regiónoch. Vysvetľuje, ako sú 
v súčasnom programovom období financované zo štrukturálnych fondov projekty 
rozvíjajúce regionálnu infraštruktúru pre energiu z obnoviteľných zdrojov 
a analyzuje kvalitu týchto úhrad. Štúdia nakoniec skúma existujúce a budúce 
opatrenia pre infraštruktúru pre energiu z obnoviteľných zdrojov, ako aj 
plánovanie elektrických sietí v rámci programov súdržnosti a národných plánov 
pre energiu z obnoviteľných zdrojov. 
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ZOZNAM SKRATIEK 
ADENE Portugalská agentúra pre energiu 

VSV Výročná správa o vykonávaní 

AREAM Regionálna agentúra pre energetiku a životné prostredie Madeiry 

BEMIP Plán prepojenia s baltským trhom s energiou 

SPP Spoločná poľnohospodárska politika 

CBC Cezhraničné krajiny 

CCS Zachytávanie a skladovanie uhlíka 

CHP Zariadenia na kombinovanú výrobu tepelnej a elektrickej energie 
(CHP)  

CO2 Oxid uhličitý 

COP Operačný plán banky  

GR Regio Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku 

EACI Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie 

EPFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

EBOR Európska banka pre obnovu a rozvoj  

EK  Európska komisia 

ECCC Stredisko pre zmenu klímy v Edinburghu  

EEM Electricidade da Madeira  

EERP Európsky plán na oživenie hospodárstva  

EIB Európska investičná banka  

ELENA  Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie 

ENNEREG Regióny pripravujúce trvalo udržateľnú energiu v Európe 

ENPI Kolarktický program  

EOWDC Veterná farma na mori v Aberdeene a Európske stredisko pre 
využitie energie na mori 

EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja 

ESEP Európske partnerstvo – východné Írsko 

ESF Európsky sociálny fond  

ETG Prenosová sieť elektrickej energie 

EÚ Európska únia 

EU ETS Systém obchodovania s emisiami  

EUR Euro 
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GBP Britská libra 

HDP Hrubý domáci produkt 

GWh Gigawatthodina 

HIPP Program partnerstva pre región Highlands a Islands 

IB/MA Sprostredkovateľské subjekty/riadiace orgány 

IKT Informačné a komunikačné technológie 

IEE Program Inteligentná energia – Európa  

IFI Medzinárodné finančné inštitúcie 

INTERREG  Iniciatíva Spoločenstva zameraná na podporu spolupráce medzi 
regiónmi 

ISLES  Program napojenia Írska a Škótska na energetickú sieť na mori 

JASPERS Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch  

JEREMIE Spoločné európske zdroje pre veľmi malé až stredné podniky  

JESSICA  Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských 
oblastiach  

KAI Kľúčová oblasť intervencie  

km2 Kilometer štvorcový 

kW Kilowatt 

LCRI Energetický program Výskumného ústavu nízkouhlíkových látok 

LEADER Linky akcií pre rozvoj vidieckej ekonomiky 

LRF Federácia poľnohospodárov  

LUPS Región Lowlands a Uplands, Škótsko 

MAC Program nadnárodnej spolupráce Madeira-Açores-Canarias 

MW Megawatt 

MWh Megawatthodina 

MVO  Mimovládna organizácia 

NREAP Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov 

NSRR Národný strategický referenčný rámec 

NUTS Nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely 

OP Operačný program 

OR Najvzdialenejší región 

ÖROK Rakúska konferencia o územnom plánovaní  

PA Prioritné osi 
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PPEC Plán na podporu zvyšovania efektívnosti spotreby 

PPERAMM Plán regionálnej energetickej politiky Madeiry 

PPP Parita kúpnej sily 

PRAI Program inovatívnych opatrení  

PRODESA Operačný program Autonómneho regiónu Azory  

R&D Výskum a vývoj 

RDI Výskum, vývoj a inovácia  

RES Obnoviteľný zdroj energie 

REVA Regionalverband 

RSFF Finančný nástroj s rozdelením rizika  

SEACAMS Udržateľné rozširovanie aplikovaných pobrežných a námorných 
sektorov 

SEGEC Škótsko-európske stredisko pre ekologické zdroje energie 

MSP Malé a stredné podniky 

SO2 Oxid siričitý 

SOP Sektorový operačný program 

SOP-IEC Sektorový operačný program – Zvyšovanie hospodárskej 
konkurencieschopnosti 

SPD Jednotný programový dokument 

SRAM Regionálny sekretariát pre životné prostredie a more 

SSA Oblasť strategického výskumu 

STRAT.AT Nationaler Strategischer Rahmenplan Österreichs 

SWOT Silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby 

TAN Technické potvrdenie  

TEN-E Transeurópske energetické siete 

TSO Organizácie pre technické normy  

TWh Terawatthodina 

TYNDP Desaťročný plán rozvoja siete  

UK Spojené kráľovstvo 

USD Americký dolár 

WAG Vláda waleského zhromaždenia  

WATERS Energia z vĺn a prílivov: Fond na podporu výskumu, vývoja 
a demonštračných činností 
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WEFO Waleský úrad pre správu európskych fondov  

 

 6 



Infraštruktúra pre energiu z obnoviteľných zdrojov: faktor miestneho a regionálneho rozvoja 
 

ZHRNUTIE 

Táto štúdia skúma možnosti rozvoja infraštruktúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov 
s cieľom dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020 s dôrazom na regionálnu a miestnu úroveň. 
Zohľadňujú sa investície politiky súdržnosti v tejto oblasti na podporu cieľov stratégie Európa 
2020 aj účinok týchto investícií na sociálno-hospodársky rozvoj regiónov. Táto štúdia na 
základe zhodnotenia prípadových štúdií z piatich regiónov vyrábajúcich energiu 
z obnoviteľných zdrojov v Európskej únii (EÚ) podporuje integrovanú výrobu energie 
z ekologických zdrojov prostredníctvom vytvárania energetických sietí, skladovacích zariadení 
pre energiu, inteligentnej energetickej infraštruktúry v domácnostiach a podnikoch 
a zariadení na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie. Pozornosť sa venuje 
rozširovaniu nadnárodných energetických búrz s osobitným dôrazom na cezhraničné spoločné 
podniky medzi susediacimi krajinami a väčšiu transeurópsku energetickú infraštruktúru. 
Táto štúdia v súlade s regionálnou politikou ako kľúčovým prvkom stratégie Európa 2020 
skúma rôzne možnosti na zvýšenie podpory rozšírenia existujúcich sietí a vytvorenie novej 
infraštruktúry s cieľom maximalizovať potenciál energie z obnoviteľných zdrojov.  
Okrem toho hodnotí, ako sú v súčasnom programovom období financované zo štrukturálnych 
fondov projekty rozvíjajúce regionálnu infraštruktúru pre energiu z obnoviteľných zdrojov 
a v akom množstve a kvalite. 

V súčasnosti trhy s energiou v rámci EÚ čelia tlaku politických opatrení, napríklad zastaveniu 
prúdenia zemného plynu z Ruska, výkyvom cien fosílnych palív, a nepriaznivým 
poveternostným javom, ktoré spôsobujú škody na existujúcich infraštruktúrach a vyvíjajú 
tlak na dodávky energie v obdobiach extrémne vysokých teplôt a chladu. Európske národy aj 
v dôsledku katastrofy jadrovej elektrárne vo Fukušime v Japonsku prehodnotili svoje 
programy jadrovej energie a Nemecko zatvorilo svojich sedem najstarších reaktorov. 
Finančné ťažkosti spôsobené hospodárskou krízou od roku 2008 prispeli k poklesu spotreby 
energie a neochote investovať do čistých energetických technológií. Priaznivým účinkom bolo 
neúmyselné zníženie emisií CO2 z dôvodu zníženej spotreby, situácia je však citlivá a mohla 
by viesť k návratu k uhoľným a plynovým elektrárňam. S cieľom zabrániť tomuto 
negatívnemu návratu je teraz vhodný čas podporiť skôr investície do infraštruktúr pre energiu 
z obnoviteľných zdrojov ako pre fosílne palivá napriek pomerne vysokým počiatočným 
nákladom. Zvyšujúca sa závislosť EÚ od dovážaných fosílnych palív a nedostatočné 
zariadenia pre skladovanie energie spôsobujú v tejto súvislosti zraniteľnosť voči kríze 
a regionálnej konkurencieschopnosti, lebo rozdiely medzi regiónmi EÚ sú osobitne výrazné 
v najmenej chránených oblastiach. 

 

Z hľadiska budúcich trhov s energiou sa zistili tri kľúčové otázky: 

nedostatočné investície do nových energetických kapacít spôsobujú, že starnúca 
infraštruktúra nie je schopná dodávať energiu primerane potrebám EÚ; 

deficit dodávok energie z fosílnych palív (a bezpečnosť), keďže mnoho svetových 
zdrojov a zásob sa nachádza mimo EÚ, doprava, politické a finančné otázky môžu byť 
prekážkou dostupnosti fosílnych palív; 

dopyt v čase špičky (a bezpečnosť) sa stávajú problémom v obdobiach čoraz častejších 
extrémnych výkyvov počasia, ktoré vyvíjajú väčší tlak na zabezpečenie dodávok energie. 

Súčasná politika EÚ v oblasti energetiky považuje za hlavné ciele bezpečnosť dodávok, 
konkurencieschopnosť a udržateľnosť. V záujme dosiahnutia týchto cieľov postupuje podľa 
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politiky deregulácie s cieľom podporiť konkurencieschopnosť vedúcu k nízkym cenám pre 
spotrebiteľov a zjednotiť roztrieštené regionálne trhy do celoeurópskych dodávok energie, 
aby sa zaistila bezpečnosť. Úsilie o celkové zníženie spotreby fosílnych palív znamená dvojaký 
úžitok v podobe zníženia emisií CO2 aj závislosti od externých poskytovateľoch fosílnych 
palív, čo podporuje udržateľnosť aj bezpečnosť cieľov dodávok.  
Táto energia bude nahradená obnoviteľnými zdrojmi, ako sú veterná energia, energia 
z biopalív a solárna energia, ktoré sa môžu využiť na pôde EÚ, a prostredníctvom elektrární 
na mori. 

Okrem toho takzvané ciele 20-20-20, ktoré sa majú splniť do roku 2020, zahŕňajú 20 % 
zníženie emisií skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990, energiu z obnoviteľných 
zdrojov zabezpečujúcu 20 % všetkej energie, ktorá sa spotrebuje v EÚ, a o 20 % nižšie 
využitie energie ako v porovnateľnom scenári, v rámci ktorého sa v záujme udržateľnosti 
neprijali žiadne opatrenia. 

Vykonávanie opatrení v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a opatrenia na dosiahnutie 
energetickej účinnosti má v súčasnosti v rukách každý členský štát, keďže v rámci EÚ 
neexistujú všeobecné právne predpisy. Členské štáty majú špecifické ciele, ale Európska 
komisia navrhuje politiky na úrovni EÚ, aby pomohla urýchliť pokrok a zabezpečiť 
integrované trhy. Navrhla rôzne nápravné opatrenia na dosiahnutie energeticky účinnej 
Európy, z ktorých je hlavné zlepšenie účinnosti v pomerne nevyužitom stavebnom 
a dopravnom odvetví, ako sú požiadavky na širšie využitie ekodizajnu a infraštruktúra pre 
elektrické vozidlá.  
Európska komisia považuje súčasnú energetickú infraštruktúru za nedostatočnú na pripojenie 
a poskytovanie služieb celej Európe a berie na vedomie výzvy na jej zlepšenie od 
súkromného sektora aj vlád členských štátov, takže navrhuje zaviesť smernice zhora nadol 
z úrovne EÚ s cieľom dostatočne modernizovať a prepojiť vnútroštátne energetické siete 
s konečným cieľom jednotného európskeho trhu. Keďže výkonnosť mnohých zdrojov 
obnoviteľnej energie (RES) kolíše v závislosti od prejavov počasia, správne napojená 
infraštruktúra by mohla zabrániť budúcej kríze podporou dodávok, ktoré je možné ľahko 
prepraviť prostredníctvom európskej energetickej siete. Ďalšie opatrenia ako „inteligentné 
metre“, ktoré by mali transparentne ukázať spotrebiteľom ich spotrebu energie, by mohli byť 
zavedené do roku 2020 v 80 % domácností EÚ. 
V tejto súvislosti zohráva dôležitú úlohu regionálna politika. Kým energia z obnoviteľných 
zdrojov dostáva od Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) porovnateľne väčšiu 
podporu ako konvenčná elektrická energia, vo vzťahu k celkovému rozpočtu a príspevku EÚ 
celkový podiel podpory infraštruktúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov tvorí len 4 % 
celkového príspevku EFRR EÚ zahrnutého do rozpočtu na roky 2007 – 2013. Väčšia úroveň 
financovania krajín južnej a východnej Európy územne odráža úlohu politiky súdržnosti pre 
investície do infraštruktúry, pričom krajiny strednej a severnej Európy dostávajú najnižšiu 
sumu podpory na infraštruktúru pre energiu z obnoviteľných zdrojov. Celkovo je úroveň 
financovania z EFRR v tejto oblasti dosť nízka, predovšetkým v podpore investícií do 
energetickej siete. 
Dvomi hlavnými zdrojmi financovania podpory a presadzovania energetickej účinnosti 
a energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú spoločne financované EÚ, je program 
Inteligentná energia – Európa (IEE) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
(EPFRV). Plán IEE financuje jednotlivé projekty na základe výzvy na predloženie návrhov 
a EPFRV predovšetkým podporuje energiu z biomasy súvisiacu s poľnohospodárskou výrobou. 
Z celkového pohľadu však obidva zdroje môžu prispieť len zanedbateľnými sumami. Ďalšie 
financovanie sa môže posúdiť prostredníctvom rôznych programov, ako je napríklad program 
Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch (JASPERS), Spoločné 
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európske zdroje pre veľmi malé až stredne veľké podniky (JEREMIE), Spoločná európska 
podpora pre udržateľné investície v mestských oblastiach (JESSICA), a zdrojov, ako je 
Európska investičná banka (EIB). 

PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE 

Deväť regiónov bolo vybratých ako prípadové štúdie a boli analyzované na základe 
existujúcich a budúcich opatrení pre infraštruktúru pre energiu z obnoviteľných zdrojov a ich 
prínosov pre sociálny, hospodársky a územný rozvoj. Každá štúdia vypracúva tieto témy:  

 kompatibilita, dopĺňanie a účinnosť regionálnych fondov EÚ podporujúcich túto 
infraštruktúru; 

 zodpovednosť rôznych subjektov zapojených do vytvárania infraštruktúry 
a riadenia podpory (viacúrovňové riadenie); 

 hospodársky, sociálny a územný vplyv investícií. 

Boli vybraté dve miesta v Rakúsku, keďže uskutočnili rôzne úspešné opatrenia na využitie 
energie z obnoviteľných zdrojov. Güssing v Burgenlande a Vöckla-Ager v Hornom Rakúsku 
zastupujú rôzne hospodárske, zemepisné a historické oblasti krajiny a mali rôzne stupne 
úspechu vo využití energie z obnoviteľných zdrojov. Güssing je najlepší praktický príklad, 
ktorý transformuje predtým chudobný, okrajový región s bezútešnou perspektívou na model 
udržateľnosti, ktorého celá výroba energie pochádza z obnoviteľných zdrojov. Jeho výroba 
energie je zmesou miestnej biomasy, solárnej a fotovoltickej energie a v súčasnosti 27 
decentralizovaných elektrární v okrese Güssing vyrába dostatok prebytočnej energie na to, 
aby mohli zisk znovu investovať do energie z obnoviteľných zdrojov.  
Naproti tomu sa Vöckla-Ager nachádza v bohatom priemyselnom regióne Rakúska v blízkosti 
veľkých ekonomických centier. Jeho stratégia zahŕňa technologické stredisko, ktoré 
podporuje inovatívne podnikateľské činnosti v udržateľnosti, a rozširovanie nápadov 
o energetickej účinnosti, ale zatiaľ nedosiahol svoje vlastné ciele účinnosti, aby sa mohol stať 
modelovým regiónom. Cieľom tu nie je len vytvoriť udržateľný energetický systém ako 
v Güssingu, ale aj podporiť miestne hospodárstvo, udržať čo najviac pridanej hodnoty 
v regióne, zaistiť existujúce a vytvoriť nové pracovné príležitosti a chrániť živobytie 
poľnohospodárov. Stratégia vo Vöckla-Ager spočíva v práci v rámci jednotlivých sektorov 
a v zabezpečení diverzity. 
Madeira a Azory v Portugalsku čelia osobitným výzvam ako izolované súostrovie s rôznym 
rozložením obyvateľstva a rôznou hospodárskou situáciou. Keďže sú značne vzdialené od 
miest s veľkou koncentráciou obyvateľstva, majú obmedzený prístup k vnútorným trhom 
s energiou a musia vynakladať vysoké náklady na prepravu fosílneho paliva alebo si vyrábať 
energiu sami. Madeira využíva energiu z vodných zdrojov, veternú energiu, energiu zo 
spaľovania odpadu a fotovoltickú energiu, ktorých rozvoj z väčšej časti spolufinancoval EFRR. 
Jej elektráreň Socorridos má kapacitu na skladovanie energie v obdobiach mimo špičky, čím 
sa zvyšuje energetická účinnosť ostrovov. Azory majú veľký nevyužitý potenciál pre 
obnoviteľné, najmä geotermálne, zdroje energie vďaka svojej polohe v zlomovej línii. Dve 
geotermálne elektrárne zabezpečujú 40 % energie a na týchto ostrovoch sa tiež využíva 
veterná energia a energia z vodných zdrojov. V rokoch 2000 – 2007 boli Azory jedným 
z energeticky najúčinnejších regiónov v EÚ. V obidvoch oblastiach sa uskutočňuje niekoľko 
iniciatív na preskúmanie a rozšírenie využitia energie z udržateľných zdrojov (RES) a na 
rozvoj nových foriem výroby energie (napr. z vĺn a prílivov, vodíka). Tieto ostrovy získali viac 
podpory z iniciatív financovania EÚ ako iné predmetné prípadové štúdie, ktoré zohrávali 
významnú úlohu v rozvoji kapacít na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.  
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Rumunsko využíva centralizovaný prístup k regionálnej politike, a preto sa žiadny konkrétny 
región v krajine nešpecifikoval ako prípadová štúdia. Zatiaľ čo je krajina dostatočne pokrytá 
elektrickými rozvodnými sieťami, jej starnúca infraštruktúra (ktorej 30 % bolo vybudovaných 
v 60. rokoch minulého storočia) spôsobuje výrazné straty v energetických dodávateľských 
reťazcoch, ktoré urýchľuje stále sa zvyšujúci dopyt rozvíjajúceho sa hospodárstva. Potenciál 
rozvoja energie z obnoviteľných zdrojov, najmä tuhej biomasy, vodnej energie, geotermálnej 
a veternej energie, je však veľký, pričom veterná energia sa využíva najmä na brehu 
Čierneho mora a v horských oblastiach. EÚ stanovila pre Rumunsko cieľ do roku 2020 vyrobiť 
24 % energie z obnoviteľných zdrojov, ale tiež identifikovala potrebu veľkých investícií 
a prevádzkové náklady ako hlavnú prekážku pre úspešnú realizáciu zvýšenia kapacity výroby. 
Rumunsko má ako nový členský štát málo skúseností s fondmi EÚ a v súčasnosti veľmi málo 
investuje do obnoviteľných zdrojov, čo sa však môže v blízkej budúcnosti zmeniť.  
Švédsko upozorňuje na ďaleký sever Švédska ako na región, ktorý má dobré praktické 
príklady, ako aj nevyužitý potenciál. Je to riedko obývaná oblasť s priaznivými prírodnými 
zdrojmi pre energiu z vodných zdrojov, veternú energiu a bioenergiu. Rozsiahle dostupné 
územie a nedostatok konkurenčných záujmov vytvárajú vynikajúce podmienky pre využitie 
energie a región vyrába energiu z vodných zdrojov už viac ako 100 rokov; tieto elektrárne, 
ktoré sú rozmiestnené po celej krajine, vyrábajú 50 % energie Švédska. Výroba tepla, 
bioplynu, veternej energie, fosílnych palív a biomasy v regióne ďalekého severu Švédska by 
sa mohla výrazne zvýšiť, ale čelí ťažkostiam, ako je prenos v rámci vnútroštátnej rozvodnej 
siete pre jej odľahlosť a infraštruktúru, ktorá je nedostatočne rozvinutá na to, aby zvládla 
veľké množstvo energie, ktoré by sa mohlo vyrobiť. V súčasnej rozvodnej sieti je málo 
nevyužitého potenciálu, preto by ho bolo potrebné značne posilniť, aby sa rozšírila výroba. 
Navyše miestne samosprávy kladú prekážky posilneniu siete, keďže niektoré samosprávy 
nechcú uznať energiu z obnoviteľných zdrojov za rozvíjajúce sa odvetvie, a dokonca 
uskutočňujú politiky, aby od nej odradili. Keďže miestne orgány majú vo Švédsku pomerne 
veľkú rozhodovaciu právomoc, vytvorenie systémov odškodnenia alebo zdôrazňovanie 
dobrých príkladov ako miestna samospráva alebo región môžu získať z investícií do 
infraštruktúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov, môžu byť potrebným impulzom na 
dosiahnutie pokroku v tejto oblasti. 
V Spojenom kráľovstve, Škótsku a Walese slúžia ako prípadové štúdie s vysokým 
potenciálom vo výrobe energie z obnoviteľných zdrojov, ale na rôznych úrovniach 
infraštruktúry. Program napojenia Írska a Škótska na energetickú sieť na mori (ISLES) 
skúma dve miesta v Spojenom kráľovstve na mori ako hlavných kandidátov na rozvoj 
obrovskej rozvodovej siete na mori, ktorá spojí veternú energiu, energiu z prílivov a vĺn: 
severná koncepcia v škótskych vodách a južná koncepcia na pobreží Walesu. Keďže Škótsko 
v súčasnosti vlastní až štvrtinu európskych zdrojov veternej energie a energie z prílivov, 
vláda stanovila ambiciózne ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a dúfala, že 
zužitkuje tento obrovský zdroj a zabezpečí krajine vedúce postavenie vo svete v oblasti 
inovácií, rozvoja a využitia energie z obnoviteľných zdrojov. Mnoho elektrární je 
umiestnených v okrajových oblastiach a sú príjemcami zo štrukturálnych fondov. Wales 
plánuje v rámci svojho „vyhlásenia v oblasti energetickej politiky: nízkouhlíková revolúcia” 
dvojnásobne zvýšiť do roku 2025 súčasné množstvo vyrábanej elektrickej energie, ktorá 
bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov, z čoho 40 % bude pochádzať z energie na mori, 
tretina z veternej energie a zvyšok z udržateľnej energie z biomasy alebo menších projektov 
využívajúcich vietor, slnko, vodu alebo domácu biomasu. V súčasnosti však Wales stále 
nemá dostatočnú kapacitu pobrežnej elektrickej siete a vzhľadom na oneskorenie napojenia 
projektov využívajúcich veternú energiu do pobrežnej elektrickej siete otázka viacúrovňového 
riadenia predstavuje nesmiernu prekážku pre pozitívne vnímanie energie z obnoviteľných 
zdrojov. 
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Táto štúdia kladie „hlavné otázky“, ktoré boli uvedené v referenčných podmienkach, 
a zistenia sa snažia odpovedať na tieto otázky: 

 Ktorá regionálna infraštruktúra je potrebná na podporu využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov? 

Na podporu využívania energie z obnoviteľných zdrojov bude potrebná kombinovaná 
infraštruktúra na regionálnej úrovni. Musia sa zistiť a využiť špecifické silné stránky regiónu 
(napr. veterná energia, energia z biomasy, geotermálna energia atď.), čo je proces, ktorý sa 
dobre vyvíja, ako dokazujú prípadové štúdie regiónov. Musí sa posilniť a integrovať štruktúra 
elektrickej siete na vyriešenie nerovnováhy energie z obnoviteľných zdrojov ktoré sú 
dostupné v celej EÚ, s cieľom vytvoriť celoeurópsky trh s energiou, ktorý bude schopný 
dodávať tieto druhy energie všetkým regiónom. Ako predpokladá plán politiky Európskej 
komisie v oblasti energetiky, inteligentné elektrické siete budú v budúcnosti mimoriadne 
dôležité. 

 Aké sú súčasné hlavné opatrenia na podporu infraštruktúry pre energiu 
z obnoviteľných zdrojov v programoch EFRR a národné plány pre energiu 
z obnoviteľných zdrojov a sú doplnkové alebo sa prekrývajú? 

V rámci tejto štúdie sa financovanie z EFRR ukázalo ako minimálne do investícií do 
infraštruktúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov; jeho podpora spočíva skôr v podpore 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov a opatrení pre energetickú účinnosť. Pre celkovo 
slabú podporu infraštruktúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov si programy EFRR 
neodporujú s národnými plánmi pre energiu z obnoviteľných zdrojov. 

 Prečo boli investície v rámci politiky súdržnosti do regionálnej 
infraštruktúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov zatiaľ pomalé? 

Zistenia ukázali, že infraštruktúru pre energiu z obnoviteľných zdrojov je osobitne ťažké 
financovať, lebo je niekoľko stimulov pre súkromných investorov a administratívna logika 
v mnohých členských štátoch zapája do politiky v oblasti energetiky rôzne úrovne vlády, 
ktoré vedú k obrovským stratám trením stratégií financovania a ich výsledkom sú zbytočne 
vysoké transakčné náklady pre príjemcov prostriedkov. Skúsenosti a know-how v riadení 
fondu EÚ sú dôležitým predpokladom na zabezpečenie čerpania prostriedkov a v rumunskej 
prípadovej štúdii sa dokázali ťažkosti v doručovaní prostriedkov správnym príjemcom. 

 Ako bolo možné podporiť regionálne a vnútroštátne zainteresované 
strany, aby investovali viac do infraštruktúry pre energiu 
z obnoviteľných zdrojov? 

Hlavnými prekážkami väčšej podpory z EFRR sú zložité podmienky trhu a regulačné rámce, 
ktoré sú hlavným problémom snáh o liberalizáciu trhu EÚ s energiami; zatiaľ však neukázali 
rozsiahle účinky. Európska komisia, vlády členských štátov a regulačné orgány by mali 
zintenzívniť svoje úsilie o odstránenie týchto prekážok v záujme zrýchlenia integrácie 
európskej elektrickej energetickej siete a zlepšenia bezpečnosti dodávok. Užšia spolupráca 
v rámci európskych organizácií pre vypracovanie technických noriem (TSO) zlepšuje plynulosť 
tokov elektriny, ktorá následne zlepšuje solidaritu medzi krajinami v zložitých obdobiach. 
Regionálne/lokálne investície by sa mali riadiť podľa integrovaných plánov, o ktorých sa 
rozhodlo na rôznych úrovniach vnútroštátnej politiky a politiky EÚ, čo znamená, že národné 
plány pre energiu z obnoviteľných zdrojov budú musieť byť užšie a účinnejšie prepojené 
s národnými stratégiami financovania EÚ. 

 Aké sú rozdiely medzi členskými štátmi v tejto súvislosti a aké sú 
dôvody zistených problémov? 
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Zistili sa tieto rozdiely: celkové riadiace mechanizmy na riadenie regionálnej politiky 
a územného rozvoja sa líšia, pričom spolkové štáty vykazujú vyššie straty z trenia ako 
centralizované štáty. Rozdelenie trhovej sily na trhoch s energiou je ovplyvnené politikou, 
napr. hospodárstva s poskytovateľmi energie, ktorí sú politicky kontrolovaní, môžu zabrániť 
rozvoju alternatívnych systémov zásobovania energiou. Priority národných politík tiež môžu 
predstavovať prekážku pre investície do energie z obnoviteľných zdrojov, ak prednosť 
financovania spočíva inde. 

 Aký je význam viacúrovňového riadenia, zdieľaného hospodárenia 
a potenciálu verejno-súkromných partnerstiev pre investície do energie 
z obnoviteľných zdrojov? 

Viacúrovňové riadenie doteraz predstavovalo skôr prekážku ako podporný faktor. Ďalšie 
byrokratické vrstvy spôsobujú odklady a prekážky realizácii energií z obnoviteľných zdrojov. 

 Aký je potenciál cezhraničnej spolupráce a makroregionálnych stratégií 
v infraštruktúrach pre energiu z obnoviteľných zdrojov? 

Cezhraničný prenos elektrickej energie je veľmi dôležitý na zaistenie bezpečnosti dodávok. 
Geografické podmienky v Európe poskytujú veľa miest, kde by mohli dva národy účinne 
čerpať z prírodného zdroja, a tým môže nadnárodná súčinnosť pomôcť aj pri rozšírení 
kapacity výroby energie. Z analýzy vyplýva, že sa stále uprednostňujú národné záujmy, ale 
rozsiahle investície do sietí vysokého napätia sú krok správnym smerom. 

 Ako by sa mohli plánovať potenciálne územné, sociálne a hospodárske 
účinky energie z obnoviteľných zdrojov na rozvoj regiónov? 

Je ťažké priamo pripísať sociálno-ekonomické účinky väčšine investícií, ale je možné 
pozorovať pozitívne účinky na infraštruktúru pre obnoviteľné zdroje – zamestnanosť, 
regionálna pridaná hodnota a zníženie emisií CO2, keďže zníženie výdavkov na fosílne palivá 
umožňuje zvýšenie verejných výdavkov na štruktúry sociálno-ekonomického rozvoja 
a zlepšenia v energetickej infraštruktúre. 

S cieľom čeliť výzve na skladovanie veľkého množstva priemyselnej elektrickej energie boli 
navrhnuté rôzne riešenia na zlepšenie zásobovania energiou z obnoviteľných zdrojov, ako sú 
„inteligentné siete“, ktoré si budú vyžadovať veľké investície. Budú sa musieť znova navrhnúť 
(a zvýšiť) prenosové a distribučné tarify, aby boli prevádzkovatelia sietí stimulovaní 
investovať podľa potreby. 

ZRANITEĽNOSŤ 

S cieľom posúdiť budúce potreby a zdôrazniť podporu je potrebné analyzovať, kde územná 
potreba naznačuje túto podporu. Všetky regióny EÚ boli posúdené z hľadiska ukazovateľov 
zraniteľnosti v nových energetických kapacitách a citlivosti na deficit fosílnych palív. Európa, 
ktorá je vo veľkej miere závislá od fosílnych palív, v súčasnosti dováža 53,1 % primárne 
spotrebovanej elektrickej energie. Zraniteľnosť v súvislosti s deficitom energie z fosílnych 
palív ukazuje jasný rozdiel medzi západnou Európou a východnou Európou. Väčšina regiónov 
v západnej Európe – okrem Írska – je pripravených na deficit dodávok energie z fosílnych 
palív, kým vo východnej Európe je zraniteľnosť nadpriemerná, pričom Rumunsko a pobaltské 
štáty sú najzraniteľnejšie. Hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa je dôležitý faktor 
zraniteľnosti; vysoký HDP znamená vysoké adaptačné schopnosti v západnej Európe oproti 
nízkemu HDP vo východnej Európe a Írsku. 
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ZÁVER 

V záujme využitia týchto zistení na určenie vhodných regiónov, v ktorých treba podporiť 
investície do infraštruktúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov, je vhodné porovnať mapy 
zraniteľnosti s plánom Európskej komisie pre energiu z obnoviteľných zdrojov. Európske 
regióny sa líšia v udržateľnosti výroby energie z obnoviteľných zdrojov a najmä v spôsoboch 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov, a preto bude potrebné vyrovnať dopyt a ponuku 
medzi regiónmi a v rámci regiónov pri príprave cesty smerujúcej k dosiahnutiu cieľov EÚ 
v oblasti energetickej politiky a k zníženiu závislosti od fosílnych palív. Regionálna politika je 
nevyhnutný prostriedok na dosiahnutie úspechu v tomto snažení, keďže v budúcnosti bude 
potrebný prístup k podpore infraštruktúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorý bude 
viac orientovaný na regióny. 
S cieľom podporiť rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov sa musia splniť tieto kľúčové 
faktory: 

– zvýšenie investícií do regionálnej sily na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov 
– napr. potenciál veternej energie, ako aj solárnej energie v južných regiónoch a energia 
z biomasy v husto zalesnených regiónoch, kde ešte nie je vyčerpaný potenciál; 

– bude potrebné rozlišovať medzi obnoviteľnou energiou „high tech“ (elektrická 
energia) a obnoviteľnou energiou „low tech“ (teplo), aby sa tieto formy energie mohli 
účinnejšie a efektívnejšie využívať. Bude potrebné lepšie rozlišovať, ktorá dodávka energie 
pokrýva ktorý dopyt po energii; 
– zavedenie riešení inteligentných sietí v kombinácii s riešeniami transeurópskych sietí 
vysokého napätia zabezpečí lepšiu distribúciu pomerne hodnotnej elektrickej energie. Budú 
sa musieť riešiť prekážky štruktúry trhu, aby sa na tejto úrovni zaviedla plynulá, efektívna 
výmena; 
– podpora z EÚ a vnútroštátna podpora by sa mali zamerať na najzraniteľnejšie 
regióny s ohľadom na deficit dodávok energie a závislosť od fosílnych palív, aby bolo možné 
sa mohlo dlhodobo pôsobiť proti tejto zraniteľnosti. 

 

 

 

 


