
 

ČIERNA HORA 

PROJEKT: PLJEVLJA - DEKARBONIZÁCIA 

O projekte: V meste Pljevlja na severe Čiernej Hory žije približne 30 000 obyvateľov. V blízkosti sa 

nachádza jediná uhoľná baňa v krajine, z ktorej je zásobovaná miestna uhoľná elektráreň produkujúca 

približne 45% všetkej elektrickej energie vyrobenej v Čiernej Hore. Pljevjla je už roky najznečistenejším 

mestom v krajine. Projekt podporuje zámer na uzavretie bane a elektrárne s čo najmenšími 

negatívnymi dopadmi. 

Výsledkom projektu budú podklady do celonárodnej diskusie, ktoré popíšu možné náhrady zdroja 

energie a sociálno-ekonomické dopady na obyvateľstvo. Vypracované štúdie budú slúžiť Národnej 

rade pre trvalo udržateľný rozvoj ako základné materiály na vytvorenie podrobného plánu na 

transformáciu mesta a jeho okolia.  

Obdobie realizácie: 2022 

PROJEKT: ROZVOJ SOLÁRNEJ ENERGETIKY V ČIERNEJ HORE  

O projekte: Cieľom projektu je prekonanie bariér pri výstavbe malých a stredných fotovoltaických 

elektrární v Čiernej Hore. 

Výsledkom projektu bude manuál popisujúci technické a legislatívne podmienky na výstavbu 

a pripojenie slnečnej elektrárne a jednoduchá finančná kalkulačka. Manuál je určený pre každého 

záujemcu o výstavbu solárnej elektrárne, resp. inštaláciu solárnych panelov na vlastnom dome. 

Verejne dostupný manuál podporí verejná osvetová kampaň. Súčasťou projektu bude aj popis 

dostupných podporných schém a možností financovania. Získané poznatky budú slúžiť aj na 

inicializáciu zmien v legislatíve. 

Obdobie realizácie: 2022 

PROJEKT: NÁVRHY FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁRNÍ PRE 4 MESTÁ 

O projekte: Jedným zo spôsobov, ako uľahčiť ekonomický rast a znížiť náklady na elektrickú energiu, 
je poskytnúť zákazníkom (domácnostiam, malým podnikom a iným) väčší výber poskytovateľov 
energie, a zároveň dať im možnosť vyrábať elektrinu z obnoviteľných zdrojov a následne ju dodávať 
do siete.  

V rámci projektu boli vypracované štyri návrhy fotovoltaických zariadení pre malé a stredné podniky 
v mestách Podgorica, Nikšič, Cetinje, Martiniči. Súčasťou návrhov bolo aj definovanie finančných 
potrieb. Na základe spracovaných štúdií mestá v súčastnosti riešia finančné krytie výstavby. 

Obdobie realizácie: 2019 

PROJEKT: VEREJNÉ OSVETLENIE AKO CESTA K ZNIŽOVANIU NÁKLADOV NA ENERGIU 

O projekte: Obce v Čiernej Hore trpia nedostatkom pouličného osvetlenia a jeho nesystémového 

monitorovania a údržby. V rámci projektu boli pripravené štúdie uskutočniteľnosti, ktoré obsahujú 



 
energetický pas, technické riešenie na modernizáciu osvetlenia (výmena, manažment a 

monitorovanie), odhad nákladov, očakávané úspory energie premietnuté do nižších nákladov, 

potenciál zníženia CO2 a usmernenia pre investičné modality pre šesť obcí (Podgorica, Budva, Cetinje, 

Danilovgrad, Kolašin a Pljevlja). Tieto štúdie sú prvé svojho druhu v Čiernej Hore. 

Obdobie realizácie: 2018-2019 


