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V Bulharsku sa na každý liter vody dodávanej do rozvodných systémov často viac než 
polovica „stratí“ skôr, ako sa dostane k občanovi. Okrem toho sa voda tečúca do kanála 

bežne vypúšťa neupravená. Len 75 % populácie je v súčasnosti napojenej na kanalizáciu a len 
57 % má prístup k čističke odpadových vôd.

EIB a bulharský orgán pre riadenie životného prostredia podpísali zmluvu o poradenskej 
podpore, ktorej cieľom je túto situáciu zlepšiť. Toto poradenstvo sa zameriava na spustenie 
vodohospodárskych projektov s celkovým objemom 1 miliarda EUR. Lepšie služby v oblasti 
čistenia odpadových vôd budú prínosom pre takmer 1,5 milióna ľudí v Bulharsku a 220 000 
občanov bude mať kvalitnejšie zásobovanie vodou.

V priebehu päťročného obdobia poskytne EIB technickú pomoc v hodnote 4,9 milióna EUR na 
monitorovanie realizácie projektu a pomoc pri riešení súvisiacich problémov. Podpora EIB sa 
zameria na 16 novovzniknutých vodárenských prevádzkovateľov, pokrývajúc takmer celé 
územie Bulharska. Projekt bude zahŕňať pravidelné návštevy prevádzok, analýzu stavu projektu 
a výkonu riadiacich útvarov projektov, identifikáciu problémov a rizík a pomoc s ich riešením.

ČISTEJŠIA VODA 
V BULHARSKU
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Premýšľali ste už niekedy o spôsoboch dopravy, ktoré sú voči životnému prostrediu 
najšetrnejšie? Cestovanie elektrickými vlakmi je po chôdzi a bicyklovaní na treťom mieste, 
pričom cestovanie autom a lietadlom zostávajú ďaleko vzadu.

Rumunsko má jednu z najväčších železničných sietí v Európskej únii, ale táto sieť potrebuje 
zmodernizovať. Priemerná rýchlosť na rumunských železniciach dosahuje 45 – 50 km/h, čo nie 
je ani polovica európskeho priemeru. V skutočnosti je čas jazdy na určitých úsekoch rovnaký 
ako v 30. rokoch dvadsiateho storočia.

Modernizácia železničnej trate „Simeria-km 614“, súčasť 
železničného koridoru v rámci systému transeurópskej dopravnej 
siete Rýn – Dunaj

Modernizácia 144 km železníc v západnom Rumunsku ako súčasť koridoru Rýn – Dunaj je 
najväčší projekt dopravnej infraštruktúry realizovaný rumunskou vládou za posledných 
30 rokov s hodnotou viac než 2 miliardy EUR. Okrem technickej zložitosti takéhoto projektu 
bola pre rumunskú vládu náročnou úlohou aj realizácia zmluvy a zabezpečenie financovania.

Rumunské orgány mali spočiatku ťažkosti so zabezpečovaním financovania zo strany EÚ, až 
kým nebol projekt aktualizovaný tak, aby spĺňal požiadavky na financovanie Európskej komisie 
vrátane hodnotenia klimatických rizík a zraniteľnosti. S podporou expertov EIB pôsobiacich       
v rámci iniciatívy PASSA bola štúdia realizovateľnosti úspešne aktualizovaná tak, aby tieto 
požiadavky spĺňala, a v roku 2017 schválila Európska komisia financovanie zo strany EÚ vo výške 
2 miliardy EUR. EIB spolufinancuje projekt aj prostredníctvom rámcového úveru pre celý 
operačný program veľkej infraštruktúry Rumunska.

CESTOVANIE ŠETRNÉ KU 
KLÍME V STREDNEJ 
A VÝCHODNEJ EURÓPE

V    čase, keď je mobilita ľudí a nákladu najvyššia, vstúpil svet do éry klimatickej neistoty. 
V tejto súvislosti je každý z nás zodpovedný a mal by sa snažiť zanechať na životnom 

prostredí menšiu uhlíkovú stopu.
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Útvar EIB PASSA pokračuje v podpore rumunských orgánov pri riešení problémov s realizáciou 
projektu až do jeho ukončenia.

Po dokončení projektu budú osobné vlaky jazdiť maximálnou rýchlosťou 160 km/h a nákladné 
vlaky maximálnou rýchlosťou 120 km/h. Pre zmodernizovanú železničnú trať bude prínosom 
systém riadenia dopravy a vyššia bezpečnosť.

Projektom sa zvýši nielen bezpečnosť, pohodlie a čas prepravy cestujúcich, ale bude mať tiež 
výrazný vplyv na životné prostredie, pretože zníži emisie CO

2
 o predpokladaných 1,5 miliónov 

ton v priebehu 30-ročnej životnosti projektu.



www.eib.org/passaPRÍPADOVÉ  ŠTÚDIE

Po otočení kohútikom teplej vody musia ráno mnohí Rumuni počkať asi 10 minút, kým 
potečie teplá voda. Táto nízka úroveň služieb je spôsobená zastaranými sieťami 

a nevyhovujúcou infraštruktúrou. Pred tridsiatimi rokmi existovalo v Rumunsku 315 miest so 
systémom diaľkového vykurovania. V roku 2015 ich zostalo len 61, najmä vo veľkých mestách. 
Okrem toho viac ako 80 % spotrebiteľov uprednostňuje používanie samostatných 
vykurovacích systémov na plyn pred ústredným kúrením.

Pilotný projekt

EIB spolupracuje s miestnymi orgánmi v mestách Oradea, Focsani a Bacau na rozvoji 
podnikateľských stratégií v oblasti diaľkového vykurovania, pričom sa zameriava na nové 
(opätovné) pripojenia k systému, aby sa zlepšila jeho efektívnosť. Podporujú sa tiež inteligentné 
riešenia, ako sú systémy dispečerského riadenia a zberu údajov (SCADA – Supervisory Control 
and Data Acquisition), inovatívne technológie, ako napríklad tepelné čerpadlá na úrovni 
okresov a geotermálna energia. Kombináciou centralizovaných a decentralizovaných 
vykurovacích systémov sa navyše zlepšuje účinnosť a v konečnom dôsledku to prispieva 
k nízkouhlíkovému hospodárstvu odolnému voči zmene klímy. Projekt poslúži ako model pre 
podobné projekty financované v rámci rumunského operačného programu veľkej 
infraštruktúry.

MODERNIZÁCIA 
VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV 
V RUMUNSKÝCH MESTÁCH
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V rámci zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti projektového poradenstva uzatvorenej         
s rumunským ministerstvom pre európske fondy dokončila EIB úlohu v oblasti 

poskytovania poradenstva pre projekt v sume 678 miliónov EUR, ktorým sa posilní 
pripravenosť na katastrofy v Rumunsku.

Prírodné hrozby predstavujú veľkú výzvu pre všetky krajiny EÚ, ale Rumunsko vyniká svojou 
zraniteľnosťou. Riziko zemetrasení a povodní je jedno z najvyšších v Európe. Kvôli zmene klímy 
sa nárazové záplavy a suchá vo vidieckych oblastiach vyskytujú čoraz častejšie. Dobrou 
správou je, že dokážeme urobiť veľa, aby sme predchádzali a znížili dôsledky katastrof.

S pomocou EIB zvyšuje Rumunsko svoju pripravenosť na riziko katastrof. Rumunské orgány 
spolupracujú s tímom poradenskej podpory projektov EIB na príprave žiadosti o investíciu vo 
výške 678 miliónov EUR do potrebného vybavenia a školiacich stredísk. Investícia, 
spolufinancovaná Európskou komisiou, by mala byť dokončená do roku 2023 a mala by zaistiť, 
aby sa špecialisti prvého zásahu dostali do núdzových lokalít rýchlejšie a zasahovali účinnejšie. 
Poskytnutím moderného vybavenia hasičskému zboru krajiny sa napríklad skráti čas odozvy 
o 10 % alebo viac (v závislosti od druhu zásahu). Môže sa zdať, že ide o nepodstatné zlepšenie, 
ale v čase katastrofy sa počíta každá sekunda. Počet smrteľných prípadov sa tak ročne zníži 
o 144, najmä vďaka rýchlejšej reakcii na požiare a dopravné nehody, a lepšej pátracej a 
záchrannej službe. 

Po skončení projektu budú mať hasiči a technické záchranné zložky nové vybavenie pre zásahy 
na zemi, vo vzduchu a na mori, štyri školiace strediská a národné stredisko na koordináciu 
reakcie na katastrofy.

RIADENIE RIZÍK SÚVISIACICH 
S KATASTROFAMI POMÁHA 
ZACHRAŇOVAŤ ŽIVOTY
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Dôverujete štátnym nemocniciam vo vašej krajine? Podľa prieskumu vykonaného 
začiatkom roka 2020 im nedôveruje až 60 % Rumunov. Medzi hlavné problémy, ktoré 

Rumuni spomenuli, patrí: stará infraštruktúra so zastaraným vybavením roztrúsená po 
viacerých miestach, nedostatočné financovanie zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki 
pracovníci odchádzajúci z krajiny za lepším zárobkom. V roku 2018 sa Rumunsko v hodnotení 
národných európskych systémov zdravotnej starostlivosti umiestnilo na poslednom mieste.

EIB podporuje sektor zdravotnej starostlivosti v mestách Jasy, Kluž 
a Craiova

V posledných rokoch podniklo Rumunsko kroky na zlepšenie tejto situácie. Jednou veľkou 
snahou bolo rozhodnutie vybudovať regionálne pohotovostné nemocnice v troch veľkých 
mestách Jasy, Kluž a Craiova. Kvôli obmedzeným investíciám do obnovy infraštruktúry sú tieto 
tri plánované zariadenia veľmi potrebné. Nové nemocnice sa budú strategicky nachádzať tak, 
aby pokryli širokú oblasť a zabezpečovali integrované zdravotnícke služby a vysoko kvalitnú 
odbornú starostlivosť o pacientov v regióne.

Prostredníctvom zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti projektového poradenstva podpísanej 
v roku 2019 bude EIB poskytovať technickú pomoc ministerstvu zdravotníctva pri podpore 
budovania týchto troch regionálnych nemocníc. Investičné náklady na projekt sa odhadujú na 
1,6 miliardy EUR.

REGIONÁLNE 
POHOTOVOSTNÉ NEMOCNICE
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V priebehu nasledujúcich 52 mesiacov bude EIB poskytovať poradenstvo v mnohých 
technických aspektoch, ako napríklad kontrola projekčných plánov, príprava súťažných 
podkladov pre návrh a výstavbu, budovanie zariadení, hospodárska správa budov a podobne. 
Tím PASSA bude tiež úzko spolupracovať s realizačným tímom projektu na ministerstve 
zdravotníctva pri posilňovaní jeho kapacít na riešenie zložitých projektov.

Po uvedení všetkých troch nemocníc do plnej prevádzky budú môcť rumunskí pacienti 
využívať vo svojom regióne dlho očakávané vysoko kvalitné zdravotnícke služby.  Pomôže to 
zvýšiť dôveru verejnosti v účinnejší a spoľahlivejší systém zdravotnej starostlivosti.
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