Komponent 1 - Podpora obnoviteľných zdrojov energie a energetická infraštruktúra
Vykonávateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev / vyzvaní v rámci Plánu obnovy a odolnosti

Komponent

1

1

1

1

Reforma / Investícia

01I01

01I02

01I02

01I03

Názov / zameranie výzvy / vyzvania

Oprávnení žiadatelia

Investície do výstavby nových zdrojov
elektriny z OZE

Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c)
zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, zapísaná v obchodnom registri alebo
podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na
základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov , t. j. podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie.

Investície do modernizácie existujúcich
zdrojov elektriny z OZE („repowering“) bioplynové stanice

Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c)
zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, zapísaná v obchodnom registri alebo
podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na
základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov , t. j. podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie, ktorá je zároveň prevádzkovateľom
existujúceho zariadenia na výrobu elektriny z OZE.

Investície do modernizácie existujúcich
zdrojov elektriny z OZE („repowering“) vodné elektrárne

Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c)
zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, zapísaná v obchodnom registri alebo
podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na
základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov , t. j. podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie, ktorá je zároveň prevádzkovateľom
existujúceho zariadenia na výrobu elektriny z OZE.

Investície do zvyšovania flexibility
elektroenergetických sústav pre vyššiu
integráciu OZE - batériové systémy

Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c)
zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, zapísaná v obchodnom registri alebo
podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na
základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov , t. j. podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie.

Indikatívny dátum
vyhlásenia výzvy

apríl
2022

jún
2022

jún
2022

Indikatívny dátum
uzavretia výzvy

jún
2022

august
2022

august
2022

Indikatívna výška finančných
prostriedkov určených na výzvu /
vyzvanie (milión EUR)

Identifikované synergie

Horizon Europe, Destination - Sustainable, secure and
competitive energy supply: výzvy vyhlasované v priebehu rokov
2021 a 2022 (HORIZON-CL5-2022-D3-01, HORIZON-CL5-2022D3-02, HORIZON-CL5-2022-D3-03)
56,00
Synergia medzi opatreniami Plánu obnovy a EŠIF je v podpore
investícií do zdrojov elektriny z OZE za účelom dosiahnutia cieľov
v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 (energetická efektívnosť
a podiel OZE na spotrebe energie).

Horizon Europe, Destination - Sustainable, secure and
competitive energy supply: výzvy vyhlasované v priebehu rokov
2021 a 2022 (HORIZON-CL5-2022-D3-01, HORIZON-CL5-2022D3-02, HORIZON-CL5-2022-D3-03)
20,00
Synergia medzi opatreniami Plánu obnovy a EŠIF je v podpore
investícií do zdrojov elektriny z OZE za účelom dosiahnutia cieľov
v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 (energetická efektívnosť
a podiel OZE na spotrebe energie).

Horizon Europe, Destination - Sustainable, secure and
competitive energy supply: výzvy vyhlasované v priebehu rokov
2021 a 2022 (HORIZON-CL5-2022-D3-01, HORIZON-CL5-2022D3-02, HORIZON-CL5-2022-D3-03)
16,00
Synergia medzi opatreniami Plánu obnovy a EŠIF je v podpore
investícií do zdrojov elektriny z OZE za účelom dosiahnutia cieľov
v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 (energetická efektívnosť
a podiel OZE na spotrebe energie).

Horizon Europe, Destination - Sustainable, secure and
competitive energy supply: výzvy vyhlasované v priebehu rokov
2021 a 2022 (HORIZON-CL5-2022-D3-01, HORIZON-CL5-2022D3-02, HORIZON-CL5-2022-D3-03),
Destination - Cross-sectoral solutions for the climate transition:
výzvy vyhlasované v priebehu rokov 2021 a 2022 (HORIZONCL5-2022-D2-01)
október
2022

november
2022

15,00

Spoločným menovateľom opatrení 2.3.1 z OP S a
komponentom 1, investícia 3 z Plánu obnovy a odolnosti
(uskladnenie elektriny) je ich prínos k podpore využívania OZE a
uskladňovania elektriny. Obe opatrenia majú lokálny charakter,
avšak cieľom opatrenia v OP S je optimalizácia spotreby priamo
na strane konečných spotrebiteľov, pričom v prípade plánu
obnovy je cieľom investícií obmedzenie negatívnych dopadov
variabilných zdrojov (OZE) na elektrizačnú sústavu.
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1

1

1
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Investície do zvyšovania flexibility
elektroenergetických sústav pre vyššiu
integráciu OZE - prečerpávacie vodné
elektárne

Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c)
zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, zapísaná v obchodnom registri alebo
podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na
základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov , t. j. podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie, ktorá je zároveň prevádzkovateľom
existujúceho zariadenia na skladovanie elektriny.

Investície do výstavby nových zdrojov
elektriny z OZE

Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c)
zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, zapísaná v obchodnom registri alebo
podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na
základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov , t. j. podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie.

Investície do modernizácie existujúcich
zdrojov elektriny z OZE („repowering“) bioplynové stanice

Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c)
zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, zapísaná v obchodnom registri alebo
podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na
základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov , t. j. podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie, ktorá je zároveň prevádzkovateľom
existujúceho zariadenia na výrobu elektriny z OZE.

Investície do zvyšovania flexibility
elektroenergetických sústav pre vyššiu
integráciu OZE - batériové systémy

Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c)
zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, zapísaná v obchodnom registri alebo
podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na
základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov , t. j. podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie.

Horizon Europe, Destination - Sustainable, secure and
competitive energy supply: výzvy vyhlasované v priebehu rokov
2021 a 2022 (HORIZON-CL5-2022-D3-01, HORIZON-CL5-2022D3-02, HORIZON-CL5-2022-D3-03)
október
2022

február
2023

apríl
2023

december
2022

marec
2023

máj
2023

9,37

Spoločným menovateľom opatrení 2.3.1 z OP S a
komponentom 1, investícia 3 z Plánu obnovy a odolnosti
(uskladnenie elektriny) je ich prínos k podpore využívania OZE a
uskladňovania elektriny. Obe opatrenia majú lokálny charakter,
avšak cieľom opatrenia v OP S je optimalizácia spotreby priamo
na strane konečných spotrebiteľov, pričom v prípade plánu
obnovy je cieľom investícií obmedzenie negatívnych dopadov
variabilných zdrojov (OZE) na elektrizačnú sústavu.

Horizon Europe, Destination - Sustainable, secure and
competitive energy supply: výzvy vyhlasované v priebehu rokov
2021 a 2022 (HORIZON-CL5-2022-D3-01, HORIZON-CL5-2022D3-02, HORIZON-CL5-2022-D3-03)
46,74
Synergia medzi opatreniami Plánu obnovy a EŠIF je v podpore
investícií do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE za účelom
dosiahnutia cieľov v oblasti energetiky a klímy do roku 2030
(energetická efektívnosť a podiel OZE na spotrebe energie).

Horizon Europe, Destination - Sustainable, secure and
competitive energy supply: výzvy vyhlasované v priebehu rokov
2021 a 2022 (HORIZON-CL5-2022-D3-01, HORIZON-CL5-2022D3-02, HORIZON-CL5-2022-D3-03)
26,14
Synergia medzi opatreniami Plánu obnovy a EŠIF je v podpore
investícií do zdrojov elektriny z OZE za účelom dosiahnutia cieľov
v oblasti energetiky a klímy do roku 2030 (energetická efektívnosť
a podiel OZE na spotrebe energie).

Horizon Europe, Destination - Sustainable, secure and
competitive energy supply: výzvy vyhlasované v priebehu rokov
2021 a 2022 (HORIZON-CL5-2022-D3-01, HORIZON-CL5-2022D3-02, HORIZON-CL5-2022-D3-03),
Destination - Cross-sectoral solutions for the climate transition:
výzvy vyhlasované v priebehu rokov 2021 a 2022 (HORIZONCL5-2022-D2-01)
apríl
2023

máj
2023

20,00

Spoločným menovateľom opatrení 2.3.1 z OP S a
komponentom 1, investícia 3 z Plánu obnovy a odolnosti
(uskladnenie elektriny) je ich prínos k podpore využívania OZE a
uskladňovania elektriny. Obe opatrenia majú lokálny charakter,
avšak cieľom opatrenia v OP S je optimalizácia spotreby priamo
na strane konečných spotrebiteľov, pričom v prípade plánu
obnovy je cieľom investícií obmedzenie negatívnych dopadov
variabilných zdrojov (OZE) na elektrizačnú sústavu.

OP KŽP (2014-2020), PO4, ŠC 4.1.1, aktivita B - Výstavba
zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE,
prípadne aj v kombinácii s jeho distribučnou sieťou a/alebo
čerpacou stanicou vodíkovej mobility v súlade so zameraním
EZD (plánované vyhlásenie výzvy: 1/2022, typ: otvorená)

1

01I03

Investície do zvyšovania flexibility
elektroenergetických sústav pre vyššiu
integráciu OZE - elektrolyzéry na výrobu
vodíka

Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c)
zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, zapísaná v obchodnom registri alebo
podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na
základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov , t. j. podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie.

apríl
2023

jún
2023

17,77

Horizon Europe, Destination - Sustainable, secure and
competitive energy supply: výzvy vyhlasované v priebehu rokov
2021 a 2022 (HORIZON-CL5-2022-D3-01, HORIZON-CL5-2022D3-02, HORIZON-CL5-2022-D3-03)
Spoločným menovateľom opatrení 2.3.1 z OP S a
komponentom 1, investícia 3 z Plánu obnovy a odolnosti
(uskladnenie elektriny) je ich prínos k podpore využívania OZE a
uskladňovania elektriny. Obe opatrenia majú lokálny charakter,
avšak cieľom opatrenia v OP S je optimalizácia spotreby priamo
na strane konečných spotrebiteľov, pričom v prípade plánu
obnovy je cieľom investícií obmedzenie negatívnych dopadov
variabilných zdrojov (OZE) na elektrizačnú sústavu.

