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XPRESS: Na ceste k verejno-súkromnej spolupráci v energetickom sektore 
 
  V dobe, keď environmentálne problémy exponenciálne zvyšujú obavy po celom svete a vyzývajú 
k hľadaniu udržateľných riešení, zameriava sa projekt XPRESS na uľahčenie zavádzania obnoviteľných 
zdrojov energie v konkrétnych mestách a obciach vo Veľkej Británii, Taliansku, Nórsku, Nemecku, Švédsku, 
Španielsku, Dánsku, Slovensku, Portugalsku a Belgicku s perspektívou rozšíriť riešenia pre obnoviteľné 
zdroje energie na ďalšie krajiny. Tieto ekologické služby sa budú realizovať prostredníctvom zeleného 
verejného obstarávania v spolupráci s malými a strednými podnikmi. Pre dosiahnutie výrazného vplyvu 
je projekt podporovaný programom Horizont 2020, najvýznamnejšou iniciatívou Európskej únie v oblasti 
výskumu a inovácií. 

Projekt „XPRESS - Zjednodušenie ekologického verejného obstarávania v energetickom sektore“ 
má celkový rozpočet 3 milióny EUR, pričom v ňom spolupracuje celkovo 16 partnerov. Slovenský 
živnostenský zväz bude dôležitou súčasťou tohto tímu, podporovaním organizácie podujatí pre hľadanie 
príkladov dobrej praxe, vykonávaním aktivít v oblasti komunikácie a šírenia výsledkov projektu, ako aj 
rozvoja interaktívneho webového portálu na uľahčenie spolupráce medzi inovatívnymi MSP a verejnými 
obstarávateľmi. 

 XPRESS sa zameriava na postupy zeleného verejného obstarávania  spojením síl s verejným 

sektorom. Prechod k udržateľným riešeniam predpokladá vysoko rizikové inovácie spolu s ďalšími 

finančnými prostriedkami, ktoré súkromný sektor pravdepodobne sám nezíska. Banky a iné finančné 

subjekty majú tendenciu váhať s poskytovaním finančných prostriedkov pre obnoviteľné zdroje energie, 

pretože pravdepodobnosť prežitia inovatívnych MSP je neistá. Cieľom projektu XPRESS je pomôcť 

stimulovať konštruktívny dialóg medzi verejným a súkromným sektorom, hodnotiť vplyv zeleného 

verejného obstarávania a iných stratégií na pravdepodobnosť, že MSP prežijú tzv. „údolie smrti“. 

Konečným a najdôležitejším cieľom je zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe 

energie. 

Na riešenie týchto výziev vytvorí spoločnosť XPRESS webovú platformu ako prostriedok na 

zvýšenie interakcie medzi verejnými obstarávateľmi, inovatívnymi malými a strednými podnikmi a 

koncovými používateľmi ekologických inovácií; zmapuje nízkouhlíkové energetické potreby miest a obcí 

pomocou technológií obnoviteľných zdrojov energie OZE vyvinutej inovatívnymi MSP; zlepší 

uplatňovanie zeleného verejného obstarávania pre tieto inovatívne technológie; a nakoniec zvýši 

informovanosť inovatívnych MSP o technológiách v oblasti  obnoviteľných zdrojov energie. XPRESS tým 

preukáže pozitívny vplyv inovatívneho zeleného verejného obstarávania na mestá, obce a malé a stredné 

podniky z hľadiska úspory energie, energetickej účinnosti a nízkych emisií uhlíka. 

 

 



Informácie pre média: 

 

Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a 

profesijných cechov. Je členom Rady solidarity a rozvoja SR na Úrade vlády SR,  má zastúpenia v 

pracovných skupinách a komisiách na rôznych úrovniach. Taktiež je spoluzakladateľom Slovak Business 

Agency (SBA), spolu s Ministerstvom hospodárstva SR a Združením podnikateľov SR, ktorá poskytuje 

pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch. Na 

medzinárodnej úrovni je SŽZ od roku 2018 členom Európskej konfederácie staviteľov (European Builders 

Confederation, EBC) so sídlom v Bruseli. V roku 2019 sa stal pristupujúcim členom Asociácie 

priemyselných zväzov. 

SŽZ poskytuje živnostníkom a podnikateľom pravidelný informačný servis, najmä prostredníctvom 
webovej stránky a pravidelného emailového spravodajcu. Ako dobrovoľné záujmové združenie vytvára 
priestor pre aktívnu prácu svojich členských  organizácií,  ktoré môžu otvárať dôležité spoločenské 
a ekonomické témy a prostredníctvom SŽZ ich komunikujú v rokovaniach s vládou a poslancami.  
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