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PRÍLOHA II
Oblasti oprávnené na operácie financovania a investičné operácie
Operácie financovania a investičné operácie v rámci segmentov iných než segment
strategických európskych investícií môžu patriť do jednej alebo viacerých z týchto oblastí:
Operácie financovania a investičné operácie v rámci segmentu strategických európskych
investícií patria do oblastí stanovených v článku 7 ods. 1 písm. e). Môžu zahŕňať najmä
dôležité projekty spoločného európskeho záujmu.
1.

2.

Rozvoj sektora energetiky v súlade s prioritami energetickej únie vrátane bezpečnosti
dodávok energie a prechodu na čistú energiu a v súlade so záväzkami prijatými
v rámci Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a Parížskej dohody o zmene klímy,
najmä prostredníctvom:
a)

rozširovania výroby, dodávok alebo používania čistej a udržateľnej energie
z obnoviteľných zdrojov a bezpečných a udržateľných iných energetických
zdrojov a riešení s nulovými a nízkymi emisiami;

b)

energetickej efektívnosti a úspor energie (so zameraním na znižovanie dopytu
prostredníctvom riadenia na strane spotreby a renovácie budov);

c)

rozvoja, zavádzania inteligentných riešení a modernizácie infraštruktúry pre
energiu z udržateľných zdrojov, a to najmä, ale nielen technológií na úrovni
prenosu, distribúcie a uskladňovania energie, prepojenia elektrických sietí
medzi členskými štátmi a inteligentných sietí;

d)

vývoja inovatívnych systémov dodávky tepla a kombinovanej výroby elektriny
a tepla s nulovými a nízkymi emisiami;

e)

výroby a dodávok udržateľných syntetických palív z obnoviteľných/uhlíkovo
neutrálnych zdrojov a iných bezpečných a udržateľných zdrojov s nulovými
a nízkymi emisiami, biopalív, biomasy a alternatívnych palív vrátane palív pre
všetky druhy dopravy v súlade s cieľmi smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2018/20011 a

f)

infraštruktúry na zachytávanie a ukladanie uhlíka v priemyselných procesoch,
bioelektrárňach a výrobných zariadeniach na účely energetickej transformácie.

Rozvoj udržateľnej a bezpečnej dopravnej infraštruktúry a riešení mobility, zariadení
a inovačných technológií v súlade s prioritami Únie v oblasti dopravy a so záväzkami
prijatými v rámci Parížskej dohody o zmene klímy, najmä prostredníctvom:
a)
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projektov, ktoré podporujú rozvoj infraštruktúry transeurópskej dopravnej siete
(TEN-T) vrátane údržby a bezpečnosti infraštruktúry, mestských uzlov TEN-T,
námorných a vnútrozemských prístavov, letísk, multimodálnych terminálov
a prepojení takýchto multimodálnych terminálov na siete TEN-T, ako aj
telematických aplikácií uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1315/20132;

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach
Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L
348, 20.12.2013, s. 1).
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b)

projektov v oblasti infraštruktúry TEN-T, ktoré umožňujú využívanie aspoň
dvoch rôznych druhov dopravy, najmä terminálov multimodálnej nákladnej
prepravy a uzlov osobnej dopravy;

c)

projektov inteligentnej a udržateľnej mestskej mobility, ktoré sa sústreďujú na
nízkoemisné mestské druhy dopravy, vrátane riešení vnútrozemských vodných
ciest a inovatívnych riešení mobility, nediskriminačnej prístupnosti, nižšieho
znečistenia ovzdušia a hluku, spotreby energie, sietí inteligentných miest,
zachovania alebo zvýšenia úrovne bezpečnosti a zníženia nehodovosti, a to aj
pre cyklistov a chodcov;

d)

podpory obnovy a dodatočného vybavenia dopravných mobilných zariadení
s cieľom zaviesť riešenia pre mobilitu s nízkymi a nulovými emisiami, a to aj
využívaním alternatívnych palív vo vozidlách všetkých druhov dopravy;

e)

železničnej infraštruktúry, iných železničných projektov, infraštruktúry
vnútrozemských vodných ciest, projektov hromadnej prepravy a námorných
prístavov a morských diaľnic;

f)

infraštruktúry pre alternatívne palivá pre všetky druhy dopravy vrátane
infraštruktúry pre elektrické nabíjanie;

g)

iných projektov inteligentnej a udržateľnej mobility so zameraním na:

h)

3.
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i)

bezpečnosť cestnej premávky;

ii)

prístupnosť;

iii)

znižovanie emisií alebo

iv)

rozvoj a zavádzanie nových dopravných technológií a služieb, napríklad
služieb týkajúcich sa prepojených a autonómnych druhov dopravy
a systému integrovaných cestovných lístkov a

projektov na zachovanie alebo modernizáciu existujúcej dopravnej
infraštruktúry vrátane diaľnic v rámci TEN-T, ak je to potrebné na
modernizáciu, zachovanie alebo zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky,
rozvoj služieb inteligentných dopravných systémov (IDS) alebo zaistenie
celistvosti infraštruktúry a štandardov, rozvoj bezpečných parkovísk
a zariadení, nabíjacích a čerpacích staníc pre alternatívne palivá.

Životné prostredie a zdroje, najmä pokiaľ ide o:
a)

vodu vrátane dodávky pitnej vody a sanitácie, ako aj efektívnosť sietí,
znižovanie priesakov, infraštruktúru na zber a spracovanie odpadových vôd,
pobrežnú infraštruktúru a inú ekologickú infraštruktúru súvisiacu s vodou;

b)

infraštruktúru odpadového hospodárstva;

c)

projekty a podniky v oblastiach
a udržateľných technológií;

d)

posilnenie a obnovu ekosystémov a ich služieb, a to aj prostredníctvom
posilnenia prírody a biodiverzity prostredníctvom projektov zelenej a modrej
infraštruktúry;

e)

udržateľný rozvoj miest, vidieka a pobreží;

f)

opatrenia v oblasti zmeny klímy, adaptáciu na zmenu klímy a zmiernenie
zmeny klímy vrátane znižovania rizika prírodného nebezpečenstva a katastrof;

2

riadenia

environmentálnych

zdrojov

SK

projekty a podniky, ktoré zavádzajú obehové hospodárstvo integráciou hľadísk
efektívneho využívania zdrojov do výroby a životného cyklu výrobkov, a to
vrátane udržateľnej dodávky prvotných a druhotných surovín;

h)

dekarbonizáciu energeticky náročných priemyselných odvetví a zásadné
znižovanie emisií v takýchto odvetviach vrátane predvádzania inovačných
nízkoemisných technológií a ich zavádzania;

i)

dekarbonizáciu energetického výrobného a distribučného reťazca postupným
ukončením využívania uhlia a ropy a

j)

projekty, ktoré podporujú udržateľné kultúrne dedičstvo.

4.

Rozvoj infraštruktúry pre digitálnu pripojiteľnosť, najmä prostredníctvom projektov,
ktoré podporujú zavádzanie vysokokapacitných digitálnych sietí, pripojenie 5G alebo
ktoré zlepšujú digitálnu pripojiteľnosť a prístup, najmä vo vidieckych oblastiach
a okrajových regiónoch.

5.

Výskum, vývoj a inovácie, najmä prostredníctvom:

6.
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g)

a)

projektov výskumu a inovácie, ktoré prispievajú k cieľom programu Horizont
Európa, vrátane výskumnej infraštruktúry a podpory akademickej obce;

b)

firemných projektov vrátane odbornej prípravy a podpory vzniku klastrov
a sietí podnikov;

c)

demonštračných projektov a programov, ako aj zavádzania súvisiacej
infraštruktúry, technológií a procesov;

d)

projektov spolupráce v oblasti výskumu a inovácií medzi akademickou obcou,
výskumnými a inovačnými organizáciami a priemyslom; verejno-súkromných
partnerstiev a organizácií občianskej spoločnosti;

e)

transferu znalostí a technológií;

f)

výskumu v oblasti kľúčových podporných technológií a ich priemyselného
využitia vrátane nových a progresívnych materiálov a

g)

nových účinných a dostupných zdravotníckych výrobkov vrátane liekov,
zdravotníckych pomôcok, diagnostiky a liekov na inovatívnu liečbu, nových
antimikrobiálnych látok a inovatívnych vývojových postupov bez použitia
testovania na zvieratách.

Rozvoj, zavádzanie a rozširovanie digitálnych technológií a služieb, predovšetkým
digitálnych technológií a služieb, ktoré prispievajú k cieľom programu Digitálna
Európa, najmä prostredníctvom:
a)

umelej inteligencie;

b)

kvantových technológií;

c)

infraštruktúry kybernetickej bezpečnosti a ochrany sietí;

d)

internetu vecí;

e)

technológie
transakcií;

f)

pokročilých digitálnych zručností;

g)

robotiky a automatizácie;

blockchainu

a iných
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7.

h)

fotoniky a

i)

iných pokročilých digitálnych technológií a služieb prispievajúcich
k digitalizácii priemyslu Únie a integrácii digitálnych technológií, služieb
a zručností do odvetvia dopravy v Únii.

Poskytovanie finančnej podpory subjektom, ktoré zamestnávajú maximálne 499
zamestnancov, s osobitným zameraním na MSP a malé spoločnosti so strednou
trhovou kapitalizáciou, najmä prostredníctvom:
a)

poskytovania prevádzkového kapitálu a investícií;

b)

poskytovania rizikového financovania od počiatočnej fázy po fázu expanzie
s cieľom zabezpečiť vedúcu technologickú pozíciu v inovačných
a udržateľných sektoroch vrátane posilnenia ich digitalizačnej a inovačnej
kapacity a zabezpečiť ich globálnu konkurencieschopnosť;

c)

poskytovania finančných prostriedkov na nadobudnutie podniku
zamestnancami alebo na účasť zamestnancov na vlastníctve podniku.

8.

Kultúrny a kreatívny priemysel, kultúrne dedičstvo, médiá, audiovizuálne odvetvie,
žurnalistika a tlač, najmä – ale nielen – prostredníctvom rozvoja nových technológií,
používania digitálnych technológií a technologického riadenia práv duševného
vlastníctva.

9.

Cestovný ruch.

10.

Obnova priemyselných lokalít (vrátane kontaminovaných miest) a obnova takýchto
lokalít na účely udržateľného využívania.

11.

Udržateľné poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rybolov, akvakultúra a ďalšie
prvky širšieho udržateľného biohospodárstva.

12.

Sociálne investície vrátane tých, ktoré podporujú implementáciu európskeho piliera
sociálnych práv, najmä prostredníctvom:
a)

mikrofinancovania, etického financovania, financovania sociálnych podnikov
a sociálneho hospodárstva;

b)

dopytu po zručnostiach a ich ponuky;

c)

vzdelávania, odbornej prípravy a súvisiacich služieb, a to aj pre dospelých;

d)

sociálnej infraštruktúry, najmä:
i)
inkluzívneho vzdelávania a odbornej prípravy vrátane vzdelávania
a starostlivosti v ranom detstve a súvisiacej vzdelávacej infraštruktúry
a zariadení, náhradnej starostlivosti o deti, študentských ubytovní a digitálneho
vybavenia, ktoré sú prístupné pre všetkých;
ii)

cenovo dostupného sociálneho bývania3;

iii)
zdravotnej a dlhodobej starostlivosti vrátane kliník,
primárnej starostlivosti, domácej a komunitnej starostlivosti;

3
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nemocníc,

Cenovo dostupné sociálne bývanie sa má chápať ako bývanie určené pre znevýhodnené osoby alebo
sociálne slabšie skupiny, ktoré v dôsledku obmedzenej solventnosti žijú v závažnej deprivácii v oblasti
bývania alebo si nemôžu dovoliť bývanie za trhových podmienok.
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13.

14.

15.
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e)

sociálnej inovácie vrátane inovačných sociálnych riešení a systémov
zameraných na podporu sociálnych vplyvov a výsledkov v oblastiach
uvedených v bode 12;

f)

kultúrnych aktivít so sociálnym cieľom;

g)

opatrení na podporu rodovej rovnosti;

h)

integrácie zraniteľných osôb vrátane štátnych príslušníkov tretích krajín;

i)

inovačných riešení v zdravotníckej oblasti vrátane elektronického
zdravotníctva, služieb v zdravotníckej oblasti a nových modelov starostlivosti;

j)

začlenenia a prístupu osôb so zdravotným postihnutím.

Rozvoj obranného priemyslu s cieľom prispieť k strategickej autonómii Únie, najmä
podporou:
a)

dodávateľského reťazca obranného priemyslu Únie, najmä prostredníctvom
finančnej podpory pre MSP a spoločnosti so strednou trhovou kapitalizáciou;

b)

spoločností podieľajúcich sa na prelomových inovačných projektoch v sektore
obrany a úzko súvisiacich technológií dvojakého použitia;

c)

dodávateľského reťazca v sektore obrany pri účasti na projektoch spolupráce
v oblasti výskumu a vývoja v sektore obrany vrátane projektov, na ktoré sa
poskytuje podpora z Európskeho obranného fondu;

d)

infraštruktúry pre výskum a odbornú prípravu v sektore obrany.

Oblasť kozmického priestoru, najmä v súvislosti s rozvojom kozmického sektora
v súlade s cieľmi stratégie v oblasti kozmického priestoru s cieľom:
a)

maximalizovať prínosy pre spoločnosť a hospodárstvo Únie;

b)

podporovať konkurencieschopnosť kozmických systémov a technológií
s osobitným zameraním na zraniteľnosť dodávateľských reťazcov;

c)

podporovať podnikanie v oblasti kozmického priestoru vrátane rozvoja
nadväzujúcich odvetví;

d)

podporovať autonómiu Únie, pokiaľ ide o bezpečný a chránený prístup ku
kozmickému priestoru vrátane hľadísk dvojakého použitia.

Moria a oceány prostredníctvom rozvoja projektov a podnikov v oblasti modrého
hospodárstva a zásad financovania udržateľného modrého hospodárstva, najmä
prostredníctvom námorného podnikania a priemyslu, energie z obnoviteľných
morských zdrojov a obehového hospodárstva.
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