
Zo  stretnutia  stakeholderov  projektu  SHREC  dňa  25.februára  2020  v  Bratislave v SIEA 

 
Úvodné stretnutie skupiny stakeholderov  organizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra  ( 
SIEA ) v rámci medzinárodného projektu pod názvom „SHREC“  v Sekcii inovácií a medzinárodných 
vzťahov.    ( https://www.interregeurope.eu/shrec/ )  v súčinnosti s Národným energetickým 
klastrom NEK a za účasti ďalších organizácií v oblasti vznikajúcej klastrovej siete energeticky 
a environmentálne nastavených subjektov 
  
Hlavnými  cieľmi projektu SHREC sú najmä: zdokonalenie regionálnych a národných 
politík podporujúcich zvyšovanie podielu  energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a podpora 
priemyslu, podnikateľov a domácností pri hľadaní inovatívnych a zároveň čistých, nízko uhlíkových 
a bezpečných technológií a investovaní do nich. 
               
Skupina stakeholderov vytvorí platformu, na ktorej môžu zástupcovia verejného a súkromného 
sektora prostredníctvom diskusie zdieľať informácie a dobrú prax v oblasti politík a opatrení 
zameraných na prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. 
  
Úvodné stretnutie bolo  venované najmä: 
·        predstaveniu projektu a objasneniu jeho cieľov, 
·        prezentovaniu ukážok dobrej praxe vo využívaní nízkouhlíkových technológií v Holandsku, ktoré  
boli prezentované na úvodnom stretnutí partnerov projektu v holandskom meste Groningen, 
·        diskusii o možnostiach zlepšenia stavu využívania OZE na Slovensku prostredníctvom vylepšenia 
politík a podpory domácností a podnikateľov. 
Témy diskusie  boli  nasledovné: 
·        identifikácia oblastí, ktoré sú pre súkromný sektor dôležité pri prechode na nízko uhlíkové 
hospodárstvo, 
·        výzvy a prekážky, ktorým musia podnikatelia čeliť, 
·        zlepšenie prostredia zo strany štátu a tvorcov politík, 
·        spôsoby zapojenia domácnosti a podnikateľov do prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo a 
·        ako zvýšiť povedomie podnikateľov a spotrebiteľov o využívaní obnoviteľných zdrojov energie a 
ako im zjednodušiť prístup k zeleným technológiám. 
V rámci diskusie sa zároveň  prerokovali  rovnako aj otázky certifikácie a re - certifikácie klastrov 
podľa štandardov ESCA. 
 
 SIEA predstavila Národný projekt Žiť Energiou v aktuálnom procese implementácie  a vyjadrila 
podporu projektu a skupine stakeholderov.  Dohodlo sa tiež, že  zástupcovia klastrov predložia svoje 
návrhy oblastí, ktoré by sa dali v rámci projektu vylepšiť. Debata na stretnutí bola plodná a veľmi 
hutná, preto bola sme veľmi vítaná aj určitá hutná  sumarizácia  nápadov a pripomienok. Na stretnutí 
boli prioritne tiež diskutované nasledovné oblasti: 

➢  OZE a urbanizmus 
➢  Ako dostať vyrobenú elektrinu ( napr. z PV ) do siete? 
➢  Energetické hodnotenie projektov a jeho charakter 
➢  Podpora kolaboratívnej ekonomiky a kolektívnej identity 
➢  Ochrana duševného vlastníctva 
➢  Zahrnutie združení právnických osôb a združení obcí do výziev ako oprávnených entít 
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