
Cieľ 2 „Ekologickejšia nízko - uhlíková Európa“

1. Návrh PD SR 2021 – 2027

Časť I. Výber cieľov politiky súdržnosti - dôvody 

intervencie - hlavné nedostatky/problémy (prečo je nutné 

smerovať investície do daného cieľa)

Časť II. Popis priorít a opatrení  - prioritné oblasti, kam 

je potrebné smerovať investície a opatrenia, ktoré 

povedú k eliminácii identifikovaných 

nedostatkov/problémov a očakávané výsledky, ktoré 

prinesie implementácia navrhovaných opatrení

2. Návrh priorít pre PD SR 2021 –

2027



Zhrnutie politických rozhodnutí a hlavných očakávaných výsledkov pre každý 

z fondov, na ktoré sa vzťahuje Partnerská dohoda SR

1. Návrh PD SR 2021 – 2027

• Podpora opatrení na zlepšovanie energetickej efektívnosti a zníženie 

emisií skleníkových plynov

• Podpora energie z obnoviteľných zdrojov

• Rozvoj inteligentných energetických systémov, sietí a uskladenia mimo 

TEN-e

• Podpora adaptácie na zmenu klímy, prevencie rizík a odolnosti voči 

katastrofám 

• Zlepšenie kvality vôd a stavu v zásobovaní vodou a ČOV

• Prechod na obehové hospodárstvo s dôrazom odpadové hospodárstvo

• Zlepšenie ochrany prírody, krajiny, biodiverzity a ekosystémových služieb 

• Zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovania EZ

• Zlepšenie kvality ovzdušia

• Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility

Prioritné oblasti podpory z ENRAF:

• podpora udržateľného rybárstva a 

ochrany vodných biologických 

zdrojov,

• podpora udržateľných 

akvakultúrnych činností, ako aj 

spracovania produktov rybolovu a 

akvakultúry a uvádzania týchto 

produktov na trh.



2. Návrh priorít pre PD SR 2021 – 2027

02 PODPORA 

UDRŽATEĽNEJ 

MULTIMODÁLNEJ 

MESTSKEJ 

MOBILITY

01 PRECHOD NA NÍZKO-UHLÍKOVÉ 

EKOLOGICKÉ HOSPODÁRSTVO

• Zlepšovanie energetickej efektívnosti vo 

všetkých sektoroch

• Znižovanie energetickej náročnosti budov 

najmä zlepšovaním energetickej 

hospodárnosti bytových budov a podporou 

hĺbkovej obnovy verejných budov

• Podpora využívania OZE

• Rozvoj inteligentných energetických 

systémov vrátane uskladňovania energie 

a znižovanie emisií skleníkových plynov 

spolu so znižovaním znečisťujúcich látok 

do ovzdušia

03 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 

PODPORA ADAPTÁCIE NA ZMENU KLÍMY 

A ZLEPŠENIE ODPADOVÉHO 

HOSPODÁRSTVA

• Prevencia a adaptácia na zmenu klímy, ochrana 

pred mimoriadnym udalosťami spojenými so 

zmenou klímy a znižovanie rizika katastrof, 

vrátane rizika poškodzovania zložiek životného 

prostredia

• Zlepšenie kvality vôd a stavu v zásobovaní 

vodou a čistení odpadových vôd

• Predchádzanie vzniku odpadov, zvýšenie miery 

opätovného použitia a recyklácie odpadov

• Zlepšenie ochrany prírody, krajiny, biodiverzity a 

ekosystémových služieb

• Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží 

• Zlepšenie kvality ovzdušia
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