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PREČO MESTÁ?

• 75% of populácie EU žije v urbanizovaných oblastiach
• 85% of HDP EU je vytvátané v mestách
• Urbazované oblasti predstavujú okolo 70% celkového dopytu po 

primárnej energii
• Spotreba energie v mestách medziročne rastie o 1 .9%  (v 

porovnaní s 1.6% globálne) 
• Mestá a obce sú súčasťou problému, ale aj súčasťou riešenie.

• Podľa referenčného scenára Medzinárodnej energetickej 
agentúry, ´urbánna´ spotreba energie bude rásť dvojnásobným 
tempom v porovnaní s EU ako celkom.

• Mestá a regióny majú obrovský potenciál na realizáciu opatrení 
EE a využívanie OZE, s priaznivým dosahom na lokálnu 
ekonomiku, zamestnanosť, investície a inovácie. 

  
 

 



33[ Energy networks, diversifying energy sources and increasing energy efficiency ]
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Nákladovo-efekt ívny potenciál úspor 
energie sa nachádza naprie  sektorm i – č
ilust rácia potenciálu úspor v kone nej č

spot rebe energie
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Source: Fraunhofer ISI et al. 2009. 
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Energetická politika EU podporuje 
lokálnych a regionálnych aktérov

• Ciele EU2020 nie je možné dosiahnuť bez aktívnej 
participácie posilnených (kapacitne a finančne) miest, 
obcí a regiónov

• Chce to nový model viac-úrovňovej verejnej správy

• Uznanie a zviditeľnenie úlohy miest a regiónov (okrem 
iného aj) v energetickej politike EU: Akčný plán mobility 
(2009), Energetická stratégia 2020 (2010), SET-
Plan/Smart Cities (2011), Akčný plán energetickej 
efektívnosti (2011), návrh novej Smernive o EE (2011), 
atď.

• V novom programovacom období 2014 – 2020:  úloha a 
význam regiónov a miest bude narastať. 
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DOHOVOR PRIMÁTOROV A STAROSTOV

• Dohovor prim át orov a  st arost ov 
je plat form a pre m edzi-inšt itucionálnu 
spoluprácu, založená na princípoch 
part icipat ívnej demokracie a 
subsidiarity. 

• Základný cie  je stanovený na úrovni ľ
EU, avšak AKCIA je realizovaná v 
m estách a obciach

  
 

 



Primátori a starostovia si dávajú 
záväzok…

Zvýšiť energetickú efektívnosť 
(znížiť spotrebu energie) a 

využitie OZE na svojom území 
a tým znížiť emisie CO2 

najmenej o 20% do roku 2020



1. Energetika je jeden z 
mála miestnych sektorov, 
kde sa dajú dosiahnuť 
významné úspory energie 
a verejných financií s 
relatívne rýchlou dobou 
návratnosti...okrem toho je 
to dobý biznis 

3 hlavné dôvody, prečo sa mestá 
zapájajú



2. Nižšie účty za energiu pre samosprávu, 
občanov a miestnych podnikateľov, inovácie, 
vysoká kvalita života, zdravé životné prostredie a 
rastúca zamestnanosť...
A hlavne: EFEKTÍVNY SYSTÉM SAMOSPRÁVY,
Transparentnosť, know-how,
ľahší prístup ku intelektuálnym
a finančným zdrojom a 
systémová dlhodobá vízia
rozvoja teritória.

3 hlavné dôvody, prečo sa mestá 
zapájajú



3. Reálne ovplyvnenie národnej a Európskej 
legislatívy a finančných mechanizmov tak, aby 
zodpovedali záujmom, potrebám a možnostiam 
miest, obcí a regiónov…..

Dohovor sa ukazuje ako mimoriadne efektívny 
nástroj pre zvýraznenie
úlohy samospráv a 
realizáciu praktických
investícii

3 hlavné dôvody, prečo sa mestá 
zapájajú



1.Vytvorenie adekvátne administ rat ívne št ruktúry a 
udské zdroje ľ v meste/obci/regióne - vymenovanie 

energet ického manažéra, vytvorenie miestnej energet ickej 
agentúry

2. Vypracovanie analýzu/bilanciu spot reby energie a 
emisií CO  2  (Baseline Emissions Inventory - BEI) a ak ný č
plán miestneho energet ického rozvoja (Sustainable 
Energy Act ion Plan - SEAP)  - a jeho následná realizácia

3.  Zapojenie obyvate ovľ , m iestnych firiem, bánk, 
partnerov a regionálnych autorít 

4. Mobilizácia f inan nč ých prost riedkov

Dohovor poskytuje celkový rámec, 
metodológiu a nástroje...



3 zásadné fázy Dohovoru:

Inventarizácia emisii CO2 &  spracovanie  
ak ného plánuč

so zapojením lokálnych aktérov

Monitoring a spätná väzba

Realizácia ak ného plánuč

Krok 1 : Pristúpenie k Dohovoru

Krok 2 : Schválenie  ak ného plánu č
sam osprávou

Krok 3 : Im plem ent a ný report ing č
(každé 2  roky)

Vytvorenie adekvátnych 
administ rat ívnych/technických št ruktúr

1. rok

3. rok
& ďalej



4 May 2010
Hemicycle of the European Parliament, Brussels 

dnes                              

   2884  85 75 
miest a obcí          koordinátorov(regiónov) sietí

Bezprecedentný vývoj
Dohovoru primátorov a starostov

130.321.355 obyvateľov

146.948.548 t CO2 úspora
 
1.17 t CO2 na obyvateľa

42 krajín

26 hlavných miest

1,6 mld EUR (ELENA)

    Je tu vaše mesto/región?



760 doručených akčných plánov



„Zelené mestá“

FREIBURG (DE)
Nízkoenerget ické mestské štvrte

ALM ADA (PT)
Bezpe né t rasy pre č
chodcov a cyklistov



Energetická efektívnosť

STOCKHOLM  (SE)
Nízkoenerget ické a 
pasívne budovy

HANNOVER (DE)
Miestne nariadenie o konštrukcii
výhradne nízkoenerget ických a 
pasívnych budov



Efektívna hromadná doprava

STRASBOURG (FR)
Ob ania zapojení do č
plánovania
verejnej dopravy: 
cyklot rasy a parkoviská 
pre bicykle v celom meste

HELSINKI (FI)
Invest ícia do nízkospotrebnej 
elekt ri kovej dopravyč



Obnoviteľné energetické zdroje 
(OZE)

BARCELONA (ES)
Miestne nariadenie: 
solárne panely 
povinné na všetkých 
nových budovách

VÄXJÖ (SE)
Mesto bez fosí nych palívĺ



Zapojenie podnikateľov, finančníkov 
a občanov

Miestne energet ické dni www.sustenergy.org 

http://www.sustenergy.org/


Aká je podpora pre signatárov?

1. Inštitúcie EU
2. Kancelária Dohovoru (COMO)
3. „Koordinátori a podporovatelia“
4. Príklady realizovaných projektov
5. Finančné zdroje



Kancelária Dohovoru

Koordinácia iniciatívy

Administratívna a

   technická pomoc

 Monitoring

 Výmena skúseností a networking

 Kontakt s inštitúciami EU a zúčastnenými aktérmi



 Poskytuje personálnu asistenciu, 
administratívnu a technickú 
podporu

 Príprava metodiky a metodických nástrojov pre prípravu 
Inventára emisii (BEI) a Akčného plánu (SEAP) a 
monitorovanie -> vždy v spolupráci so signatármi!

 Technická podpora



 Technická podpora

 Dohovor v praxi: interaktívny on-line nástroj sprevádzajúci 
signatárov cez jednotlivé fázy procesu Dohovoru

www.eumayors.euCovenant  in pract ice
 

http://www.eumayors.eu/


 Metodika - podrobná príručka a nástroje
Jednotný systém zberu a analýzy dát
Helpline 

SEAP formulár & inštrukcie
v 23 jazykoch

SEAP Príručka
Analýza existujúcich 
metodík a nástrojov

 Technická podpora



 Technická podpora

 Priestor pre signatárov & SEAP formulár – pomoc pri 
štruktúrovaní základných informácii obsiahnutých v 
akčnom pláne

Priestor pre signatárov ht tp://helpdesk.eumayors.eu/ 

http://helpdesk.eumayors.eu/


 Technická podpora

 On-line katalóg - prezentácia signatárov a ich 
výsledkov

www.eumayors.euOn-line katalóg 

http://www.eumayors.eu/
http://helpdesk.eumayors.eu/docs/seap/319_276_1302552290.pdf
http://ec.europa.eu/energy/


 Podujatia Dohovoru

 Tematické workshopy
 E-learning
 Webináre

 Snem Dohovoru v Európskom Parlamente

ww.eumayors.eu

Events



Koordinátori a podporovatelia 
Dohovoru

Province of  Huelva  (ES) Rhine-Neckar Region (DE)

Energy Eff iciency Cit ies of  Ukra ine / Clim at e  Alliance Energy Cit ies



Koordinátori a podporovatelia 
Dohovoru

Ku dnešnému dňu, EK podpísala dohody o spolupráci s   
85 Teritoriálnymi koordinátormi“a 65 podporovateľmi

…toto číslo rastie! 

Prečítajte si o ich dosiahnutých výsledkoch

eumayors.eu

Knižnica - 

Temat ické 

brožúry

www.eumayors.euInforma ný čmesa níkč
 

http://www.eumayors.eu/


 Príklady realizovaných projektov

www.eumayors.euOn-line catalogue
 

http://www.eumayors.eu/


Finančná podpora mobilizovaná 
zo zdrojov EU

Intelligent Energy – Europe 
ELENA (European Local ENergy Assistance facility) 
EEE-F Fond
Štrukturálne fondy EU
Mechanizmy IFI (EBOR, EIB, KfW, etc...)
FP 7, FP 8 (Concerto, Smart Cities)



Intelligent Energy – Europe 
Programme

 cca € 100 miliónov alokovaných každoročne
 špecifické priority pre samosprávy a energetické agentúry, 
zamerané na budovanie kapacít, transfer know-how a networking
 prioritná oblasť podpory: implementácia Dohovoru primátorov a 
starostov
 nová priorita:‘Mobilising local energy investments’, 
poskytovanie grantov na technickú asistenciu pre prípravu a 
realizáciu menších investičných projektov (min. € 6 mio invetícia, 
min grant € 400.000, min. Multiplikačný faktor 15), oprávnené sú 
individuálne mestá/regióny 
 výzva pre r.2011 uzavretá, bude pokračovať v r.2012
 doplnkové financovanie ku ELENA Facilities, manažuje EACI
 viac info http://ec.europa.eu/energy/intelligent/



European Local Energy Assist ance 
(ELENA)  – ELENA EIB

• ELENA je program technikej asistencie, poskytuje granty mestám obciam a regiónom
  a entitám konajúcim v ich mene, do 90% oprávnených nákladov, na prípravu a 
  realizáciu investičných programov/projetov EE and OZE v rámci ich teritórii. 
• Minimálny multiplikačný faktor 20
• ELENA je financovaná z programu Inteligentná Energia Európa, otvorená výzva
• Žiadosti zasielané priamo EIB



ELENA- podporené projekty ku 
3 1 /3 /2 0 1 1  - 1 2  schválených

Project  name Beneficiary Locat ion Sector

REDIBA Province of Barcelona 
(E) 

over 300 sm all 
and medium  
m unicipalit ies 

EE &RE 

CHP/DH City of Purm erend 
(NL) 

1 m edium-size 
m unicipality 

RE & Local 
infrast ructure 

EE Milan Covenant  of 
Mayors 

Province of Milan (I) 100 sm all 
m unicipalit ies

EE &

MADEV City of Madrid (E) 1 large 
m unicipality

Transport

EE Ecoles Paris City of Paris (F) 1 large 
m unicipality

EE

Vila Nova de Gaia 
Sustainable Programme

City of VN de Gaia (P) 1 m edium-size 
m unicipality

EE & 
t ransport

Developm ent  of smart  grid 
infrast ructure in 
autonomous islands of the 
Aegean Sea 

DAFNI (GR) 5 Islands, 10 
sm all-size 
m unicipalit ies

Local 
infrast ructure 

& RE 
RE-FIT Greater London 

Authority (UK)
Several London 
Boroughs

EE

Elect robus: EE efficient  bus 
network for Barcelona 

City of Barcelona 1 large 
m unicipality to 
large cit ies

Transport

SPIS – Sparvagnar I Skane City of Malm ö (S) 3 m edium Transport

London – Decent ralised 
Energy 

Greater London 
Authority (UK)

Minimum  of 15 
DE projects

Local 

infrast ructure 
 
ELENA - MODENA

Province of Modena 
(IT)

Municipalit ies 
in the province

PV, buildings, 
public light ing
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ELENA projekty ku 3 1 /3 /2 0 1 1

 Očakávané investície: cez 
EUR 1 .6mld

 Vyvážené zastúpenie sektorov
 Podpora malým mestám a 

obciam cez regiony/provincie
 Replikácia skúseností vo 

veľkom rozsahu
 Významný rozvoj vo  

využívaní EPC a ESCOs

Rozdelenie plánovaných investícii pre schválené projekty

32%

23%4%

12%

29%

EE buildings

EE transport

lighting

local infrastructure

RES



Očakávané výsledky (podľa žiadateľov,  
projekty ku marcu 2 0 1 1 )

 Úspora energie: 913  GWh počas trvania ELENA 
kontraktov (kumulovaná)

 Výroba energie z OZE : 417  GWh pre to isté 
obdobie

 Celková úspora emisii CO2 : 496  000  ton ročne 
pre to isté obdobie

 25 400 osobo-rokov: priame a nepriame pracovné 
miesta vytvorené počas realizácie a životného cyklu 
plánovaných investícii, ak plne zrealizovaných



ELENA EIB projektový zásobník

 23+ projektov
 2/3 projektov zameraných 

na integrované investície 
zahŕňajúce viac sektorov

 Možné 3 projekty z NČK
 Potenciálne investície: 

EUR 3.7mld

Rozdelenie potenciálnych investícii

29%

28%2%
10%

31%

EE buildings EE transport Lighting Local infrastructure RES

IT ES UK NL SE RO SK BE DK PL FR IC 
6 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

 



ELENA – pridaná hodnota

 Replikácia najlepších riešení demonsštrovaných v 
rámci ELENA (ESCOs)

 Ekonomika z rozsahu vďaka spájaniu individuálnych 
projektov do systémových investičných balíkov

 Budovanie kapacít v samosprávach, posilnenie smerom 
ku zlepšeniu plánovania a koordinácie

 Zlepšenie ekonomikej vhodnosti projektov
podpora v rámci ELENA zlepšuje prístup ku kapitálu 

 Podpora realizácie opatrení a investícii identifikovaných 
v SEAPs



ELENA – vývoj v 2011 a 2012

Rozšírenie programu o dve nové okná: ELENA-KfW a 
ELENA-CEB

Min multiplikačný faktor 20  pre všetky operácie
ELENA-EIB: projekty nad €  50  mio
ELENA-KfW : projekty menšie ako €  50  mio, 

realizované cez KfW a lokálne banky, zahŕňa carbon 
credit ing a poskytovanie úverovýh linik na investície

ELENA-CEB (v príprave): projekty menšie ako €  50  
mio, realizované cez CEB (lokálne banky), zahŕňa sociálne 
bývanie

ELENA-EIB and ELENA-KfW – v prevádzke
ELENA-CEB, plánovaná v druhej 1/2 roku 2011
Navrhované rozšírenie o ELENA-EBOR (2012)
Všetky schválené projekty zverejnené na webstránkach 

bánk, IEE, Managenergy a Dohovoru primátorov a 
starostov



ELENA KfW  
Úverová linka pre lokálne banky

KfW Lokálne 
banky

Úverová linka 
na Investičné 

programy

Financovanie Investícii 
cez sub-úvery

+ priama investičná 
pomoc

Minimálna časť TA na 
konzultačné služby

+ ELENA TA 
Grant

Maximálna časť TA na 
budovanie kapacít 
municipalít alebo 

obstarávané konzultačné 
služby

Koneční 
beneficienti: 
Samosprávy

a
ESCOs

© KfW • ELENA • Berlin • April 2011



Kontakty:

Elena - EIB
 elena@eib.org
 www.eib.org/elena

Elena - KfW
 elena@kfw.de
 Isabelle.canu@kfw.de

Viac info: 
w w w.eum ayors.eu
w w w.m anagenergy.net



European Energy Efficiency Facility 
(EEEF)

1)  Investičný fond
–  Cieľ: zameraný na špecifické potreby samospráv pre 

financovanie komerčne realizovateľných investícii EE a OZE
–  Kapitál pri prvej uzávierke: 125Mio€ (EC) + 75Mio€ (EIB)

+  60Mio€ (CDP) +  5Mio€ (DB) =   € 265M io (Cieľový 
objem € 500-600mio)

–  Sektory: EE (70%) , OZE (20%), čistá MHD (10%)
–  Forma: SICAV, investuje v podobe úverov, garancii, 

kapitálovej účasti, nie granty 

2)  Technická Asistencia (TA)
– 20M io€  (EC), TA grant  exkluzívne pre projekty 

financované Fondom

3)  Šírenie povedomia cca. 1Mio€: EPEC (EIB)



European Energy Efficiency Facility 
(EEEF)

Geografická pôsobnosť: EU 27

Cie oví beneficient iľ  :

• Lokálne a regionálne samosprávy

•     Verejné a súkromné ent it y konajúce v mene 
samospráv (PPP, municipálne ut ilit y, podniky 
služieb a dopravy, verejné združenia pre sociálne 
bývanie, ESCOs)



European Energy Efficiency Facility 
(EEEF) - Fond

Priame investície fo projektov:

-Projekty EE and OZE do €20m io, 
priemerne okolo €15m io

-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 aj 
ako súčasť konzorcia

Nepriame investície 
(cez finančné inštitúcie) :

- Vybrané finančné inštitúcie
- Senior úvery; sub-ordinované 

úvery; garancie
- Žiadne kapitálové účasti v 

participujúcicg FIs
FIs ďalej poskytujú financovanie 

konečným beneficientom ktorí 
spĺňajú kritériá oprávnenosti

EEE F: spôsoby investovania



EEEF: Kritériá a stratégia portfólia 

Investície do úspor energie a EE:
• Verejné & súkromné budovy
• KVET, vrátane mikro-kogenerácie, a siete 

CZT/chladom, prioritne na báze OZE
• Lokálna infraštruktúra, vrátane efektívneho 

verejného osvetlenia, riešení pre 
uskladnenie energie, inteligentného 
merania, a inteligentných sietí, s využitím 
IT

Investície do OZE:

• Decentralizované OZE a ich integrácia 
do lokálnych sietí

• Inteligentné siete umožňujúce rýchlejší 
a výšší odber energie z OZE

• Uskladnenie energie z OZE

• Mikro-kogenerácia z OZE

Investície do čistej MHD:

• Čistá doprava podporujúca zvyšovanie 
EE a integráciu OZE, s dôrazom na 
verejnú dopravu, elektro-mobilitu a 
vozidlá na vodíkový pohon

10%

70%

20%

EE Projects

RE projects

 Clean Urban
Transports



EEEF: Kritériá oprávnenosti 

• Najmenej 20 %  úspora primárnej energie pre projekty 
EE, (vyššia pre budovy, posun aspoň o 2 triedy energetickej 
hospodárnosti)

• M in. 20  %  zníženie CO2eq  pre OZE a dopravu
• Špecifické kritériá najmä pre OZE (udržateľnosť...) 
• Samosprávy by mali mať konkrétne ciele pre znižovanie 

dopadov zmeny klímy + viac-ročné stratégie (SEAP)
• Iba trhovo odskúšané technológie
• Silná podpora ESCOs poskytujúcich garantované úspory 

energie
• Súlad s legislatívou EU (OZE smernica, KVET smernica…)
• Projekty sú oprávnené od 1. januára 2011



EEEF: Dostupné finančné produkty

Poskytuje inovat ívne f inančné zdroje zamerané na 
špecifické potreby lokálnych a regionálnych samospráv a 
podporuje rozvoj EPC (ESCOs).

Neštandardné produkty projektového financovania: 
•  junior (sub-ordinované) úvery; 
•  konvertibilné úvery; 
•  kapitálová účasť;
•  na mieru nastavené senior úvery (dlhšia splatnosť úveru 
alebo dlhší odklad splátok úrokov);
•  EPC ako kolaterál na zabezpečenie úveru;
•  Forfeit ingové úvery;



EEEF: Proces pri žiadosti o 
financovanie

• Úvodná analýza (Deutsche Bank)
• Možnosť žiadať o TA grant (Európska Komisia)
• Proces due diligence (Deutsche Bank): 

finančné, technické a právne hodnotenie
• Odporúčanie investičnej komisie
• Konečné rozhodnutie Riadiaceho výboru založené 

na odporúčaní investičnej komisie

• Po poskytnutí financovania: monitorovanie,  
report ing  o dosahovaných (finančných a 
environmentálnych) výsledkov



EEEF: Kontakty

• web: w w w .eeef.eu

• Kontaktný bod v Deutsche Bank (FM):

Silvia Kreibiehl + 49 (69) 910 36667

silvia.kreibiehl@db.com



Smart cities and communities

• Súčasť 7RP pre vedu a výskum, rozpočet 40 mio EUR
• Iniciatíva pre podporu demonsštračných projektov 

zameraných na inovatívne technlógie a procesy v 
samosprávach

• Výzva teraz otvorená, uzávierka 01/12/2011

• ht tp://ec.europa.eu/research/part icipants/portal/p
age/cooperat ion?callIdent ifier= FP7-ENERGY-
SMARTCITIES-2012



Webstránka: www.eumayors.eu
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV NO

Kontakty:
-  Technická podpora: info@eumayors.eu 
- Koordinátori dohovoru: support@eumayors.eu

- EK: roman.doubrava@ec.europa.eu
- COMO: jana.cicmanova@eumayors.eu

       

Viac informácii
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