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Identifikácia synergických účinkov 

Informácie v tejto prílohe výzvy sú uvádzané výlučne za účelom informovanosti žiadateľov o možnostiach podpory v rámci 
synergických výziev a podporných programov SR a EÚ. 

Program „Horizon Europe“ 
 
Horizon Europe je rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, navrhnutý na obdobie rokov  2021 – 2027. Aktuálne sú 
prostredníctvom programu „Horizon Europe“ vyhlásené výzvy na viaceré témy pre oblasť podpory programu zameranej na 
„udržateľné, bezpečné a konkurencieschopné dodávky energie“, pri ktorých môže dochádzať k synergickým účinkom 
a prípadnej kombinácie financovania projektov (za predpokladu dodržania zákazu dvojitého financovania tých istých 
výdavkov) s cieľom dosiahnutia čo najväčšej komplementarity, efektivity a dopadu. 
 
Kód výzvy: HORIZON-CL5-2022-D3-01 (výzva zahŕňa 15 tém z danej oblasti podpory) 
Dátum vyhlásenia: 14. 10. 2021 
Dátum uzavretia: 26. 4. 2022 
Bližšie informácie o predmetnej výzve sú k dispozícií TU. 
 
Kód výzvy: HORIZON-CL5-2022-D3-02 (výzva zahŕňa 8 tém z danej oblasti podpory) 
Predpokladaný dátum vyhlásenia: 26. 5. 2022 
Predpokladaný dátum uzavretia: 27. 10. 2022 
Bližšie informácie o predmetnej výzve sú k dispozícií TU. 
 
Kód výzvy: HORIZON-CL5-2022-D3-03 (výzva zahŕňa 9 tém z danej oblasti podpory) 
Predpokladaný dátum vyhlásenia: 6. 9. 2021 
Predpokladaný dátum uzavretia: 10. 1. 2023 
Bližšie informácie o predmetnej výzve sú k dispozícií TU. 

 

Modernizačný fond (MoF) 

Prostredníctvom modernizačného fondu budú podporované projekty zamerané na výrobu elektriny zo slnečnej a veternej 
energie, a to do roku 2030. Európska investičná banka dňa 12. októbra 2021 potvrdila schému štátnej pomoci pre podporu 
výroby elektriny z OZE ako prioritnú investíciu. Poskytovateľom pomoci v rámci tejto schémy je M inisterstvo životného 
prostredia SR a vykonávateľom schémy je M inisterstvo hospodárstva SR. Odhadovaný priemerný ročný objem finančných 
prostriedkov z MoF na realizáciu tejto schémy je 40 mil. EUR, pričom odhadovaná výška výdavkov plánovaných v rámci tejto 
schémy pre obdobie 2021 - 2030 je 400 mil. EUR.  

Bližšie informácie k MoF a schéme štátnej pomoci pre podporu výroby elektriny z OZE sú k dispozícii TU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL5-2022-D3-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL5-2022-D3-02;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-CL5-2022-D3-03;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.minzp.sk/klima/modernizacny-fond/

