Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách
Sídlo: Záhorácka 15/A, 90101 Malacky
Tel.: 034 / 77 43 004, Fax.: 034/ 77 43 005
e-mail: rrazahorie@rraz.sk, web: www.rraz.sk, www.isrra.sk

OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Prioritná os č. 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Operačný cieľ č. 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných
vodovodov
Skupina oprávnených aktivít
I. skupina: Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov2 len v prípadoch
súbežnej výstavby verejnej kanalizácie (t.j. v jednej ryhe) podľa skupiny oprávnených
aktivít operačného cieľa 1.2 „Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v
zmysle záväzkov SR voči EÚ“;
II.

skupina:

Dobudovanie,

rozšírenie

resp.

zvýšenie

kapacity

vybudovaných

vodárenských sústav a vybudovanie verejných vodovodov v ich preukázanom
bilančnom dosahu za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
v dostatočnej kvantite a/alebo odstránenia zdravotného rizika vyplývajúceho z
nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov.

Oprávnené územie
− celé územie Slovenskej republiky

Oprávnení prijímatelia
−

obce, mestá

−

združenia miest a obcí

−

právnické osoby oprávnené na podnikanie vymedzené v § 5 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z.
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v § 2 písm. e) zákona
č. 276/2001 Z.z

RRA Záhorie spracovala tento materiál podľa dokumentu Operačný program Životné prostredie

Operačný cieľ č. 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd
v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Skupiny oprávnených aktivít
I. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba,
rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v
aglomeráciách nad 150 000 EO;
II. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba,
rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v
aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000 EO;
III. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba,
rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v
aglomeráciách od 10 000 EO do 15 000 EO;
IV. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí, výstavba,
rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 EO
do 10 000 EO.
V. skupina: Výstavba čistiarní odpadových vôd v prípadoch, keď už je dobudovaná
minimálne na 80% (celej predmetnej aglomerácie) a prevádzkovaná stoková sieť v
aglomeráciách do 2 000 EO (obce neuvedené v prílohe č. 1 tohto manuálu) podľa Plánu
rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky,
jednotlivých plánov rozvoja krajov, Plánu manažmentu povodí a Vodného plánu
Slovenska;
VI. skupina: Výstavba stokovej siete a ČOV v aglomeráciách do 2 000 EO (obce
neuvedené v prílohe č. 1 tohto manuálu) v prípade projektov zameraných na realizáciu
opatrení, ktoré uložili orgány štátnej vodnej správy rozhodnutím (podľa zákona č.
364/2004 o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov) a smerujú k zamedzeniu závažného ohrozenia kvality a kvantity
podzemných vôd a povrchových vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie.
Oprávnené územie
− celé územie Slovenskej republiky

Oprávnení prijímatelia
−

obce, mestá

−

združenia miest a obcí

−

právnické osoby oprávnené na podnikanie vymedzené v § 5 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z.
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001
Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v § 2 písm. e) zákona
č. 276/2001 Z.z

Operačný cieľ č. 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu
povrchových vôd a podzemných vôd
Oprávnené aktivity
I. skupina: Monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových vôd v zmysle požiadaviek
EÚ, najmä:
A. Získanie dát pre zistenie súčasného stavu v oblasti kvantity a kvality povrchových vôd
B. Spracovanie dát súčasného stavu povrchových vôd;
C. Hodnotenie stavu povrchových vôd;
D. Reportovanie - príprava správ o stave povrchových vôd vo forme a s obsahom
vyplývajúcim z právnych predpisov EÚ a medzinárodných dohôd.
II. skupina: Monitorovanie a hodnotenie stavu podzemných vôd v zmysle požiadaviek
EÚ, najmä:
A. Získanie dát pre zistenie súčasného stavu v oblasti kvantity a kvality podzemných
vôd;
B. Spracovanie dát súčasného stavu podzemných vôd;
C. Hodnotenie stavu podzemných vôd;
D. Reportovanie - príprava správ o stave podzemných vôd vo forme a s obsahom
vyplývajúcim z právnych predpisov EÚ a medzinárodných dohôd.
III. skupina: Budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov, najmä:
A. Vybudovanie sond pre monitorovanie hladiny podzemnej vody;
B. Vybudovanie merných objektov na prameňoch;
C. Odstránenie starého merného objektu pri súčasnom budovaní nového merného
objektu (sondy);
D. Nákup a inštalácia zariadenia na automatické monitorovanie kvantity podzemných
vôd.
Oprávnení prijímatelia
Presné vymedzenie
oprávneného subjektu
subjekty podľa § 2 vyhlášky
MŽP SR č. 221/2005 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zisťovaní
výskytu a hodnotení stavu
povrchových vôd a
podzemných vôd, o ich
monitorovaní, vedení evidencie
o vodách a o vodnej bilancii
Slovenská agentúra životného
prostredia

Vymedzenie
skupiny
oprávnených aktivít
Skupina I., Skupina II.,
Skupina III.

Maximálna
výška príspevku
zo zdrojov EÚ
100 % v prípade
organizácií štátnej
správy, 95 % v
prípade všetkých
ostatných subjektov

Minimálna výška
spolufinancovania
zo zdrojov
0 % v prípade
organizácií štátnej
správy, 5 % v prípade
všetkých ostatných
subjektov

Skupina I., Skupina III.

100 %

0%

Oprávnené územie
− celé územie Slovenskej republiky

Prioritná os č. 2 Ochrana pred povodňami
Operačný cieľ č. 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
Oprávnené aktivity
I. skupina: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami v súlade s Programom
protipovodňovej ochrany SR do roku 2010, Plánmi manažmentu povodí, resp. Vodným
plánom Slovenska, vrátane vypracovania plánov manažmentu povodí a Vodného plánu
Slovenska, najmä:
A. technické a biotechnické opatrenia v povodí a na sezónnych vodných tokoch
spomaľujúce odtok vôd z povodia
B. výstavba a rekonštrukcia vodných nádrží, poldrov, ochranných hrádzí,
protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd na dosiahnutie
potrebných technických parametrov ochrany pred povodňami, vrátane odstraňovania
sedimentov z vodných nádrží I. a II. kategórie a z úsekov prítokov v dosahu ich
ovplyvnenia vzdutím vody
C. úprava a revitalizácia tokov priamo spojená s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany
priľahlých území pred povodňami
II. skupina: Opatrenia vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady o
hodnotení a manažmente povodňových rizík, vrátane plánov manažmentu povodňových
rizík:
A. Vyhotovenie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika
B. Vypracovanie plánov manažmentu povodňových rizík alebo ich častí vrátane návrhov
opatrení na dosiahnutie ich cieľov
Oprávnené územie
− celé územie Slovenskej republiky

Oprávnení prijímatelia

Presné vymedzenie
oprávneného subjektu
správcovia drobných vodných
tokov podľa § 48 ods. 2 zákona
č. 364/2004 – štátne
organizácie, ktorým bola
prevedená správa podľa § 51
ods. 1 uvedeného zákona
Slovenský vodohospodársky
podnik, š.p. – správca
vodohospodársky významných
vodných tokov a správca
drobných vodných tokov podľa
§ 48 ods. 2, písmeno a, b
zákona č. 364/2004
mestá a obce, ktorým správca
vodného toku prenechal jeho
ucelený úsek (časť) do nájmu
alebo výpožičky podľa § 51,
ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z.
o vodách v znení neskorších
predpisov

Vymedzenie
skupiny
oprávnených
aktivít
Skupina I.

Maximálna výška
príspevku zo
zdrojov EÚ a ŠR

Minimálna výška
spolufinancovania zo
zdrojov prijímateľa

100 % v prípade
organizácií štátnej
správy,
95 % v prípade
všetkých ostatných
subjektov

0 % v prípade organizácií
štátnej správy, 5 % v
prípade všetkých
ostatných subjektov

Skupina I.,
Skupina II.

95 %

5%

Skupina I.

95 %

5%

Operačný cieľ č. 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného
systému
I. skupina: Dobudovanie a prevádzka POVAPSYS, najmä:
A. dobudovanie siete pozemných staníc
B. dobudovanie systémov distančných metód monitoringu
C. dobudovanie informačných technológií a informačných systémov, vrátane
telekomunikačného systému
D. dobudovanie systémov predpovedných modelov, metód, metodík
Oprávnené územie
− celé územie Slovenskej republiky

Oprávnení prijímateľ
− Slovenský hydrometeorologický ústav

Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
Operačný cieľ č. 3. 1 Ochrana ovzdušia
Oprávnené aktivity
I. skupina: Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší
najmä tuhých znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, VOC, NH3,
ťažkých kovov a PAH15 :
A. Projekty zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov
znečisťovania ovzdušia, ktorými sa dosiahnu nižšie hodnoty emisií než sú požadované
platnými právnymi predpismi (vrátane príslušných systémov monitorovania) alebo sa
dosiahnu sprísnené požiadavky podľa nových predpisov a strategických dokumentov
EÚ
B. Zavádzanie progresívnych technológií a technických opatrení na znižovanie emisií
prchavých organických látok (VOC) zo zariadení,
C. Projekty na systémové a technické riešenie monitorovania kvality ovzdušia podľa
požiadaviek smerníc EÚ vrátane riešenia akreditácie systémov kvality (smernice č.
96/62/ES, č. 99/30/ES, č. 2000/69/ES, č. 2002/3/ES, č. 2004/107 a návrh novej
smernice o kvalite ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe 2005/0183
D. Projekty na zabezpečenie kvalifikovaného hodnotenia kvality ovzdušia na území SR,
E. Projekty zamerané na systémové riešenia špecifických inventarizácií a projekcií na
preukazovanie národných emisných stropov určených smernicou č. 2000/81,
prípadne jej pripravovanou novelou.
F. Projekty na skvalitnenie Národného Emisného Informačného Systému (NEIS), na
riešenie zberu, spracovania a distribúcie dát a informačných správ o prevádzke zdrojov
znečisťovania podľa požiadaviek smerníc EÚ a pokynov EK.
II. skupina: Zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy prioritne v oblastiach
vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia:
A. plynofikácia autobusov (ich náhradou alebo úpravou) verejnej mestskej aj
medzimestskej dopravy22 s budovaním CNG čerpacích staníc v prípade potreby
B. náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou vrátane duobusov
(trolejbusov s pomocným dieselovým pohonom)
C. náhrada autobusovej dopravy električkovou dopravou
III. skupina: Riešenie kvality ovzdušia a skvalitňovanie a odborná podpora
monitorovania emisií a kvality ovzdušia podľa požiadaviek EÚ ako aj skvalitnenie
Národného emisného informačného systému (NEIS):
A. Projekty zamerané na znižovanie znečisťovania ovzdušia emisiami z plošných,
fugitívnych a líniových zdrojov znečisťovania a iné efektívne opatrenia na riešenie dobrej
kvality ovzdušia v okolí plošných, fugitívnych a líniových zdrojov znečisťovania ovzdušia
na celom území SR a projekty zamerané na opatrenia špeciálne v oblastiach riadenia
kvality ovzdušia vychádzajúce najmä z programov na zlepšenie kvality ovzdušia,
prípadne z akčných plánov na zabezpečenie kvality ovzdušia, vypracovaných KÚŽP,

B. Projekty zamerané na kontrolu správnosti výsledkov meraní, akreditáciu a na
systémy riadenia kvality kontinuálneho a diskontinuálneho merania emisií zo
stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, vykonávaných poverenou organizáciou a
orgánmi štátnej správy. Projekty zamerané na kontrolu správnosti výsledkov meraní,
akreditáciu a na systémy riadenia kvality kontinuálneho a diskontinuálneho merania
emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, vykonávaných poverenou
organizáciou a orgánmi štátnej správy
C. Projekty na systémové a technické riešenie monitorovania kvality ovzdušia podľa
požiadaviek smerníc EÚ vrátane riešenia akreditácie systémov kvality (smernice č.
96/62/ES, č. 99/30/ES, č. 2000/69/ES, č. 2002/3/ES, č. 2004/107 a návrh novej
smernice o kvalite ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe 2005/0183),
D. Projekty na zabezpečenie kvalifikovaného hodnotenia kvality ovzdušia na území SR
E. Projekty zamerané na systémové riešenia špecifických inventarizácií a projekcií na
preukazovanie národných emisných stropov určených smernicou č. 2000/81, prípadne
jej pripravovanou novelou,
F. Projekty na skvalitnenie Národného Emisného Informačného Systému (NEIS), na
riešenie zberu, spracovania a distribúcie dát a informačných správ o prevádzke zdrojov
znečisťovania podľa požiadaviek smerníc EÚ a pokynov EK.
Oprávnené územie
− celé územie Slovenskej republiky okrem BSK

Oprávnení prijímatelia
Presné vymedzenie
oprávneného subjektu

Vymedzenie skupiny
oprávnených aktivít

Max. výška
príspevku
zo zdrojov
EÚ a ŠR
100 %

Min. výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa

ústredné orgány štátnej
správy alebo nimi zriadené
rozpočtové alebo
príspevkové organizácie
Ministerstvo vnútra SR
(vrátane Policajného zboru
a zložiek zodpovedných za
zabezpečenie civilnej
ochrany), Ministerstvo
obrany SR (vrátane
Ozbrojených síl SR)
Ministerstvo životného
prostredia SR

Skupina I. A, B (s výnimkou
projektov súvisiacich so smernicou
94/63/ES, kde je oprávnené iba MV
SR a MO SR)
Skupina I. B – iba projekty
súvisiace so smernicu 94/63/ES

100 %

0%

Skupina III. A -informačné kampane
v oblasti kvality ovzdušia, D, E

100 %

0%

Presné vymedzenie
oprávneného subjektu

Vymedzenie skupiny
oprávnených aktivít

Min. výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa

Slovenská agentúra
životného prostredia

Skupina III. A -informačné kampane
v oblasti kvality ovzdušia, D

Max. výška
príspevku
zo zdrojov
EÚ a ŠR
100 %

0%

0%

Slovenský
hydrometeorologický ústav
Slovenská inšpekcia
životného prostredia
Slovenská správa ciest

obce alebo nimi zriadené
rozpočtové alebo
príspevkové organizácie

obce alebo nimi zriadené
rozpočtové alebo
príspevkové organizácie

vyššie územné celky alebo
nimi zriadené rozpočtové
alebo príspevkové
organizácie

Železnice SR

združenia s účasťou obcí
(vrátane mikroregiónov)

Skupina III. A -informačné kampane
v oblasti kvality ovzdušia, B, C, D,
E, F
Skupina III. B

100 %

0%

100 %

0%

Skupina III. A -nákup čistiacej
techniky pozemných komunikácií a
výsadba a regenerácia izolačnej
zelene oddeľujúcej frekventované
dopravné koridory (výsadba
stanovištne vhodných druhov
drevín) iba v oblastiach
vyžadujúcich osobitnú ochranu
ovzdušia
Skupina I. A, B (s výnimkou
projektov súvisiacich so smernicu
94/63/ES) Skupina II. A, B, C
Skupina III. A (s výnimkou
informačných kampaní v oblasti
kvality ovzdušia)
Skupina I. A, B (s výnimkou
projektov súvisiacich so smernicu
94/63/ES) Skupina II. A, B, C
Skupina III. A (s výnimkou
informačných kampaní v oblasti
kvality ovzdušia)
Skupina I. A, B (s výnimkou
projektov súvisiacich so smernicu
94/63/ES) Skupina II. A, B, C
Skupina III. A (s výnimkou
informačných kampaní v oblasti
kvality ovzdušia)
Skupina I. B – iba projekty
súvisiace so smernicou 94/63/ES

100 %

0%

95 %

5%

95 %

5%

95 %

5%

100 %

0%

Skupina I. A, B (s výnimkou
projektov súvisiacich so smernicou
94/63/ES, kde sú oprávnené iba
ŽSR a ŽS Cargo Slovakia, a. s.)
Skupina III. A (okrem nákupu
čistiacej techniky pozemných
komunikácií, ako aj informačných
kampaní v oblasti kvality ovzdušia)

95 %

5%

Presné vymedzenie
oprávneného subjektu

Vymedzenie skupiny
oprávnených aktivít

organizácie, ktoré boli
cirkvou alebo náboženskou
spoločnosťou zriadené na
účely prevádzkovania
základných a stredných
škôl, materských škôl,
zariadení na výkon
sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately, hospicov
a nemocníc
iné fyzické alebo právnické
osoby oprávnené na
podnikanie s výnimkou
poľnohospodárskych a
lesných podnikov.

Skupina I. A

Železničná spoločnosť
Cargo Slovakia, a.s.
právnické osoby
oprávnené na podnikanie
vo verejnej mestskej a
medzimestskej osobnej
doprave

prevádzkovatelia/správcovi
a pozemných komunikácií
(Národná diaľničná
spoločnosť a.s.)

Max. výška
príspevku
zo zdrojov
EÚ a ŠR
95 %

Min. výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa
5%

Skupina I. A, B (s výnimkou
projektov súvisiacich so smernicou
94/63/ES, kde sú oprávnené iba
ŽSR a ŽS Cargo Slovakia, a. s.)
Skupina III. A (okrem nákupu
čistiacej techniky pozemných
komunikácií, ako aj informačných
kampaní v oblasti kvality ovzdušia)
Skupina I. B – iba projekty
súvisiace so smernicou 94/63/ES

95 %

5%

95 %

5%

Skupina II. A, B, C

95 %

5%

Skupina III. A -nákup čistiacej
techniky pozemných komunikácií
a výsadba a regenerácia izolačnej
zelene oddeľujúcej frekventované
dopravné koridory (výsadba
stanovištne vhodných druhov
drevín) iba v oblastiach
vyžadujúcich osobitnú ochranu
ovzdušia komunikácií a výsadba a
regenerácia izolačnej zelene
oddeľujúcej frekventované
dopravné koridory (výsadba
stanovištne vhodných druhov
drevín) iba v oblastiach
vyžadujúcich osobitnú ochranu
ovzdušia

95 %

5%

Operačný cieľ č. 3.2. Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane
podpory obnoviteľných zdrojov energie
I. skupina: znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií
základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne
energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov:
A. Projekty zmeny palivovej základne v prospech palív s nižším obsahom uhlíka a
obnoviteľných zdrojov energie, ako je biomasa, bioplyn, slnečná energia, geotermálna
energia, s výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu, zacielené
na zníženie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných
znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla vo verejných objektoch v obci, vo viacerých
obciach alebo na úrovni mikroregiónu. Súčasťou projektov zmeny palivovej základne na
biomasu môžu byť aj opatrenia na znižovanie energetických strát budov (napr.
zatepľovanie fasád, výmena okien, výmena tepelnej izolácie rozvodov a pod) a výmena
a/alebo výstavba vonkajších tepelných rozvodov medzi objektmi používajúcimi spoločný
tepelný zdroj. V prípade opatrení na znižovanie energetických strát budov musí byť
doložený energetický audit budov, ktorého výsledkom bude návrh uvedených opatrení.
B. Projekty zmeny palivovej základne v prospech palív s nižším obsahom uhlíka a
obnoviteľných zdrojov energie na zdroji tepla prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou, s
výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu. Súčasťou projektov
zmeny palivovej základne na biomasu môžu byť aj opatrenia na zníženie energetických
strát objektov (zdrojov tepla). V prípade opatrení na znižovanie energetických strát
objektov musí byť doložený energetický audit budov, ktorého výsledkom bude návrh
uvedených opatrení.
C. Výstavba alebo modernizácia primárnych a diaľkových rozvodov pre systémy
centrálneho zásobovania teplom (zlepšenie izolácie rozvodných potrubí a zníženie úniku
energetických médií vrátane úprav výmenníkových staníc tepla) len ako súčasť projektu
zmeny palivovej základne na zdroji tepla z neobnoviteľného zdroja na obnoviteľný zdroj
(prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou) za účelom znižovania emisií základných
znečisťujúcich látok za podmienky, že zdroj tepla aj rozvody vlastní jeden žiadateľ s
výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu.
D. Projekty na inštaláciu tepelných čerpadiel za účelom náhrady produkcie tepla a teplej
vody z neobnoviteľných zdrojov energie aj v kombinácii so zmenou palivovej základne v
prospech obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, bioplyn, slnečná energia,
geotermálna energia) alebo bez nej. Súčasťou projektov zmeny palivovej základne na
biomasu môžu byť aj opatrenia na znižovanie energetických strát budov (napr.
zatepľovanie fasád, výmena okien, výmena tepelnej izolácie rozvodov a pod.). V
prípade opatrení na znižovanie energetických strát budov musí byť doložený
energetický audit budov, ktorého výsledkom bude návrh uvedených opatrení.
II. skupina: štúdie dopadov klimatických zmien na zložky životného prostredia, vrátane
analýzy ekonomických nákladov; skvalitňovanie monitorovania, inventarizácie a projekcií
emisií; programy na podporu vzdelávania a zvyšovania verejného povedomia, analýza
nástrojov na podporu horizontálnej spolupráce v oblasti zmeny klímy a propagácia
výsledkov aktivít:
A. Analytické štúdie dopadov nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na zložky životného
prostredia vrátane hodnotenia sociálno-ekonomických dôsledkov a návrhu opatrení;

B. Projekty na skvalitňovanie monitorovania, inventarizácie a projekcií emisií
skleníkových plynov na prípravu dlhodobých prognóz pre rozhodovací proces;
C. Príprava programov vzdelávania a zvyšovania verejného povedomia v oblasti zmeny
klímy (prezentácia problematiky v príčinno-následných vzťahoch);
D. Projekty na podporu horizontálnej spolupráce v oblasti zmeny klímy a propagácie
výsledkov;
E. Špecifické projekty a informačné kampane o dôsledkoch zmeny klímy zamerané
priamo na majiteľov a užívateľov pôdy, lesov, technický a riadiaci personál pôsobiaci v
energetických odvetviach, doprave a pri nakladaní s odpadmi (prezentácia problematiky
v príčinno-následných vzťahoch);
F. Projekty na propagáciu a podporu projektov zmeny palivovej základne zdrojov z
neobnoviteľných na obnoviteľné resp. alternatívne zdroje energie na výrobu tepla a
teplej vody na úrovni mikroregiónu (PR kampane, konzultačné centrá).
Oprávnené územie
− celé územie Slovenskej republiky okrem BSK

Oprávnení prijímatelia

Presné vymedzenie
oprávneného subjektu

Vymedzenie skupiny
oprávnených aktivít

Skupina II. A – F

Max. výška
príspevku
zo zdrojov
EÚ a ŠR
100 %

Min. výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa
0%

Ministerstvo životného
prostredia SR
ústredné orgány štátnej
správy alebo nimi zriadené
rozpočtové alebo príspevkové
organizácie
Slovenská agentúra životného
prostredia

Skupina I. B, D

100 %

0%

Skupina II. A – F

100 %

0%

Slovenský
hydrometeorologický ústav

Skupina II. A – E

100 %

0%

obce alebo nimi zriadené
rozpočtové alebo príspevkové
organizácie
združenia s účasťou obcí
(vrátane mikroregiónov)

Skupina I. A, B, C, D
Skupina II. C – F

95 %

5%

Skupina I. A, B, C, D Skupina
II. C – F

95 %

5%

vyššie územné celky alebo nimi
zriadené rozpočtové alebo
príspevkové organizácie
Presné vymedzenie
oprávneného subjektu

Skupina I. A, B, C, D Skupina
II. C – F

95 %

5%

Vymedzenie skupiny
oprávnených aktivít

Max. výška
príspevku
zo zdrojov
EÚ a ŠR

Min. výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa

organizácie, ktoré boli cirkvou
alebo náboženskou
spoločnosťou42 zriadené na
účely prevádzkovania základných
a stredných škôl, materských
škôl, zariadení na výkon
sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately, hospicov a
nemocníc
mimovládne neziskové
organizácie so zameraním na
ochranu životného prostredia (s
výnimkou neinvestičných fondov
a združení právnických osôb)
právnické osoby oprávnené na
podnikanie s výnimkou
poľnohospodárskych a lesných
podnikov.

Skupina I. A, D

95 %

5%

Skupina II. C – F

95 %

5%

Skupina I. A, B, C, D Skupina
II. C – F

95 %

5%

Prioritná os č. 4 Odpadové hospodárstvo
Operačný cieľ č. 4. 1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
Oprávnené aktivity
I. skupina: Zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného
zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk
separovaného zberu:
A. projekty zamerané na budovanie zberných miest a dvorov (priestor, kde môžu
občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného
zberu podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch),
B. budovanie regionálnych zberných miest a dvorov na zložky komunálneho odpadu v
rámci separovaného zberu,
C. projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu pre zložky komunálnych
odpadov, pre ktoré sú obce povinné zaviesť separovaný zber podľa § 39 zákona o
odpadoch (papier, plasty, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad) - tieto projekty budú
podporované prioritne,
D. projekty zamerané na zavedenie komplexného systému separovaného zberu
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov,
E. projekty regionálneho charakteru na zavedenie separovaného zberu jedlých olejov a
tukov,
F. projekty zamerané na zavedenie separovaného zberu nebezpečných zložiek
komunálnych odpadov,
G. projekty zamerané na rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych
odpadov (rozšírenie počtu separovaných zložiek komunálnych odpadov, zväčšenie
plošného záberu separovaného zberu komunálnych odpadov) – prioritne budú
podporované projekty zamerané na separovaný zber zložiek komunálnych odpadov
uvedených v § 39 zákona o odpadoch),
H. projekty zamerané na zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu
komunálnych odpadov,
I. aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti separovaného zberu
komunálnych odpadov ako súčasť investičných aktivít v projekte,
J. koncepcia separovaného zberu komunálneho odpadu v SR.
II. skupina: Dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a
zmesového komunálneho odpadu:
A. projekty zamerané na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov
(triediace linky, dotrieďovacie zariadenia, lisy, drviče),
B. projekty zamerané na dotrieďovanie zložiek komunálneho odpadu a zmesového
komunálneho odpadu,
C. projekty regionálnych integrovaných zariadení na separáciu a dotrieďovanie zložiek
komunálnych odpadov.
Oprávnené územie

− celé územie Slovenskej republiky

Oprávnení prijímatelia

Presné vymedzenie
oprávneného subjektu

Vymedzenie skupiny
oprávnených aktivít

Ministerstvo životného
prostredia SR

Skupina I. – bod J Koncepcia
separovaného zberu
komunálneho odpadu
v SR
Skupina I. (s výnimkou
Koncepcie
separovaného zberu
komunálneho odpadu
v SR), Skupina II.
Skupina I. (s výnimkou
Koncepcie
separovaného zberu
komunálneho odpadu
v SR)
Skupina II.
Skupina I. (s výnimkou
Koncepcie
separovaného zberu
komunálneho odpadu
v SR)
Skupina II.

obce alebo nimi zriadené
rozpočtové alebo príspevkové
organizácie

združenia s účasťou obcí
(vrátane mikroregiónov)

právnické osoby oprávnené na
podnikanie s výnimkou
poľnohospodárskych a lesných
podnikov.

Max. výška
príspevku
zo zdrojov
EÚ a ŠR
100 %

Min. výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa
0%

95 %

5%

95 %

5%

95 %

5%

Operačný cieľ č. 4. 2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
Oprávnené aktivity
I. skupina: Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo
environmentálne vhodným zneškodnením
II. skupina: Zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej alebo
termickej úpravy:
A. projekty zamerané na zhodnocovanie stavebných odpadov – prioritne budú
podporované projekty zamerané na zhodnocovanie drobných stavebných odpadov (§ 6
ods. 1 zákona o odpadoch),
B. projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania
odpadov zo šatstva (20 01 10),
C. projekty regionálneho charakteru zamerané na komplexné riešenie zhodnocovania
jedlých olejov a tukov,
D. projekty zamerané na zhodnocovanie plastov (zmesné plasty, PE, PP, LDPE, HDPE,
PVC, PS a iné),
E. projekty zamerané na zhodnocovanie obalových materiálov, pre ktoré nie sú
vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity (hliníkové obaly, viacvrstvové
kombinované materiály a iné),
F. projekty zamerané na recykláciu špecifických druhov odpadov zo skla (autosklá, sklá
z elektrozariadení a iné), papiera a elektroodpadov,
G. projekty zamerané na vybudovanie zariadení na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov – prioritne budú podporované projekty zamerané na
zhodnocovanie odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov a kuchynského a reštauračného
odpadu,
H. projekty zamerané na výstavbu regionálnych zariadení na mechanicko-biologickú a
termickú úpravu odpadov,
I. realizačný plán nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi,
J. aktivity zamerané na zvyšovanie osvety a propagácie v oblasti zhodnocovania
odpadov (BRKO) ako súčasť investičných aktivít v projekte,
K. projekty zamerané na zvýšenie miery zhodnotenia odpadov zo spracovania starých
vozidiel kategórie M1, N1 a L2e,
L. projekty zamerané na spracovanie starých vozidiel z rozličných dopravných
prostriedkov vrátane strojov neurčených na cestnú premávku:(napr. autobusy,
trolejbusy, nákladné automobily, návesy, prívesy, poľnohospodárske a stavebné stroje,
vyradená špeciálna vojenská technika, vagóny a pod.) s výnimkou starých vozidiel
kategórií M1, N1, L2e,
M. projekty zamerané na zhodnocovanie textilných odpadov,
N. projekty zamerané na zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík,
O. stratégia nakladania so stavebným odpadom vrátane realizačného plánu.
III. skupina: Zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality
výstupných produktov dobudovaním existujúcich BAT technológií v oblasti
zhodnocovania odpadov:
A. projekty zamerané na spracovanie odpadov z elektrických a elektronických zariadení,
pre ktoré nie sú vytvorené dostatočné spracovateľské kapacity,

B. projekty zamerané na zhodnocovanie prenosných batérií a akumulátorov za účelom
dosiahnutia súladu so smernicou EP a R 2006/66/ES,
C. projekty zamerané na zvýšenie miery zhodnotenia odpadových olovených
akumulátorov v autorizovaných prevádzkach, s cieľom znížiť nebezpečnosť odpadov
vzniknutých pri ich spracovaní (napr. odsírenie, inovácia prvkov technológie),
D. projekty zamerané na zhodnocovanie odpadových olejov – prioritne budú
podporované projekty zamerané na regeneráciu odpadových olejov.
IV. skupina: Podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie odpadov:
A. projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov,
B. projekty zamerané na výstavbu zariadení na energetické zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných odpadov – bioplynové a biofermentačné stanice.
Oprávnené územie
− celé územie Slovenskej republiky

Oprávnení prijímatelia

Presné vymedzenie
oprávneného subjektu

Vymedzenie skupiny
oprávnených aktivít

Ministerstvo životného prostredia
SR

Skupina II. – Realizačný plán
nakladania s biologicky
rozložiteľnými odpadmi,
Stratégia nakladania so
stavebným odpadom vrátane
realizačného plánu
Skupina I.
Skupina II. (s výnimkou
Realizačného plánu
nakladania s biologicky
rozložiteľným odpadom a
Stratégie nakladania so
stavebným odpadom vrátane
realizačného plánu)
Skupina III.
Skupina IV.
Skupina I.
Skupina II. (s výnimkou
Realizačného plánu
nakladania s biologicky
rozložiteľným odpadom a
Stratégie nakladania so
stavebným odpadom vrátane
realizačného plánu)
Skupina III.
Skupina IV.
Skupina I. (s výnimkou
Koncepcie separovaného
zberu komunálneho odpadu
v SR)
Skupina II.
Skupina I. (s výnimkou
Koncepcie separovaného
zberu komunálneho odpadu
v SR)
Skupina II.

obce alebo nimi zriadené
rozpočtové alebo príspevkové
organizácie

vyššie územné celky alebo nimi
zriadené rozpočtové alebo
príspevkové organizácie

združenia s účasťou obcí
(vrátane mikroregiónov)

fyzické alebo právnické osoby
oprávnené na podnikanie okrem
fyzických alebo právnických osôb
podnikajúcich v
poľnohospodárskej prvovýrobe
alebo v oblasti spracovania
produktov poľnohospodárskej
prvovýroby alebo v lesnom
hospodárstve

Max. výška
príspevku
zo zdrojov
EÚ a ŠR
100 %

Min. výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa
0%

95 %

5%

95 %

5%

95 %

5%

95 %

5%

Operačný cieľ č. 4. 3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým
pre životné prostredie
Oprávnené aktivity
I. skupina: Znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich
koncepčných východísk:
A. projekty zamerané na výstavbu zariadení na úpravu nebezpečných odpadov za
účelom zníženia ich nebezpečných vlastností (autoklávy, mikrovlnné zariadenia, nízkotermické technológie a iné).
II. skupina: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a rekonštrukcie
zariadení s cieľom zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov
environmentálne vhodným spôsobom:
A. projekty zamerané na výstavbu nových zariadení a rekonštrukciu existujúcich
zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie nebezpečných odpadov, vrátane
odpadov zo zdravotníckej starostlivosti a odpadov z elektrických a elektronických
zariadení (napríklad: mechanické, biologické, termické, plazmové, gazifikačné
technológie vrátane ich kombinácie a iné),
B. projekty zamerané na zavádzanie a intenzifikáciu separovaného zberu odpadov zo
zdravotníckej starostlivosti,
C. stratégia nakladania s nebezpečným odpadom vrátane realizačných plánov,
D. stratégia nakladania s odpadom zo zdravotníckej starostlivosti vrátane realizačného
plánu,
E. projekty zamerané na zavedenie environmentálne priaznivých systémov nakladania s
odpadmi zo svetelných zdrojov.
III. skupina: Environmentálne vhodné zneškodnenie POPs–odpadov (t.j. odpadov
pozostávajúcich z POPs, obsahujúcich POPs alebo kontaminovaných POPs) vrátane
prestárlych pesticídov:
A. projekty zamerané na prípravu zberu a zneškodnenia POPs odpadov (neinvestičná
aktivita),
B. projekty zamerané na realizáciu systému zberu a zneškodnenia POPs odpadov
(investičná aktivita),
C. projekty zamerané na realizáciu systému zberu zneškodnenia prestárlych pesticídov
(investičná aktivita).
Oprávnené územie
− celé územie Slovenskej republiky

Oprávnení prijímatelia

Presné vymedzenie
oprávneného subjektu

Vymedzenie skupiny
oprávnených aktivít

Min. výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa
0%

štátne vysoké školy

Skupina II. – Stratégia nakladania s
nebezpečným odpadom vrátane
realizačných plánov; Stratégia
nakladania s odpadom zo
zdravotníckej starostlivosti
vrátane realizačného plánu
Skupina III.
Skupina III.

Max. výška
príspevku
zo zdrojov
EÚ a ŠR
100 %

Ministerstvo životného
prostredia SR

100 %

0%

verejné vysoké školy

Skupina III.

95 %

5%

obce alebo nimi zriadené
rozpočtové alebo
príspevkové
organizácie

Skupina I.
Skupina II. (okrem Stratégie
nakladania s nebezpečným
odpadom vrátane realizačných
plánov, Stratégie nakladania s
odpadom zo zdravotníckej
starostlivosti vrátane realizačného
plánu, ako aj okrem projektov
zamerané na zavedenie
environmentálne priaznivých
systémov nakladania s odpadmi zo
svetelných zdrojov)
Skupina I.
Skupina II. (okrem Stratégie
nakladania s nebezpečným
odpadom vrátane realizačných
plánov, Stratégie nakladania s
odpadom zo zdravotníckej
starostlivosti vrátane realizačného
plánu, ako aj okrem projektov
zamerané na zavedenie
environmentálne priaznivých
systémov nakladania s odpadmi zo
svetelných zdrojov)
Skupina III
Skupina I.
Skupina II. (okrem Stratégie
nakladania s nebezpečným
odpadom vrátane realizačných
plánov, Stratégie nakladania s
odpadom zo zdravotníckej
starostlivosti vrátane realizačného
plánu, ako aj okrem projektov
zamerané na zavedenie
environmentálne priaznivých
systémov nakladania s odpadmi zo
svetelných zdrojov)
Vymedzenie skupiny
oprávnených aktivít

95 %

5%

95 %

5%

95 %

5%

Max. výška
príspevku
zo zdrojov

Min. výška
spolufinancovania
zo zdrojov

vyššie územné celky alebo
nimi zriadené rozpočtové
alebo príspevkové
organizácie

združenia s účasťou obcí
(vrátane mikroregiónov)

Presné vymedzenie
oprávneného subjektu

fyzické alebo právnické
osoby oprávnené na
podnikanie

Skupina I.
Skupina II. (okrem Stratégie
nakladania s nebezpečným
odpadom vrátane realizačných
plánov, Stratégie nakladania s
odpadom zo zdravotníckej
starostlivosti vrátane realizačného
plánu, ako aj okrem projektov
zamerané na zavedenie
environmentálne priaznivých
systémov nakladania s odpadmi zo
svetelných zdrojov)
Skupina III

EÚ a ŠR

prijímateľa

95 %

5%

Operačný cieľ č. 4. 4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich
odstraňovania
Oprávnené aktivity
I. skupina: Monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží a spracovanie
rizikových
analýz:
A. projekty zamerané na vypracovanie rizikových analýz, štúdií uskutočniteľnosti
sanácie, programy sanácie a audity environmentálnych záťaží,
B. projekty zamerané na prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych
záťaží,
C. projekty zamerané na podrobný a doplnkový prieskum najrizikovejších
environmentálnych záťaží v súlade s určenými prioritami,
D. regionálne štúdie hodnotenia dopadov environmentálnych záťaží na životné
prostredie,
E. projekty zamerané na vybudovanie monitorovacích systémov pre najrizikovejšie
environmentálne záťaže v súlade s určenými prioritami.
II. skupina: Sanácia najrizikovejších environmentálnych záťaží:
A. projekty zamerané na sanáciu najrizikovejších environmentálnych záťaží v súlade s
určenými prioritami.
III. skupina: Dobudovanie informačného systému environmentálnych záťaží
A. zavedenie Informačného systému environmentálnych záťaží ako súčasti
informačného systému verejnej správy,
B. vypracovanie Atlasu sanačných metód ako súčasti informačného systému
environmentálnych záťaží,
C. projekty zamerané na prácu s verejnosťou, osvetu a propagáciu aktivít týkajúcich sa
sanácie environmentálnych záťaží.
Oprávnené územie
− celé územie Slovenskej republiky

Oprávnení prijímatelia

Presné vymedzenie oprávneného
subjektu

Vymedzenie skupiny
oprávnených aktivít

MŽP SR alebo ním zriadené rozpočtové
alebo príspevkové organizácie

Skupina I. A,B,C,D,E
Skupina II. A
Skupina III. A, B, C
Skupina I. A,C,D,E
Skupina II. A

Ostatné ministerstvá (okrem MŽP SR)
zodpovedné za environmentálne záťaže
a nimi zriadené rozpočtové alebo
príspevkové organizácie
obce zodpovedné za environmentálne
záťaže alebo nimi zriadené rozpočtové
alebo príspevkové organizácie
vyššie územné celky, ktoré prevezmú
zodpovednosť za environmentálne
záťaže alebo nimi zriadené rozpočtové
alebo príspevkové organizácie
združenia s účasťou obcí (vrátane
mikroregiónov), ktoré prevezmú
zodpovednosť za environmentálne
záťaže, na ktoré sa žiada nenávratný
príspevok
fyzické alebo právnické osoby
oprávnené na podnikanie, ktoré
prevezmú zodpovednosť za
environmentálne záťaže, na ktoré sa
žiada nenávratný príspevok

Max. výška
príspevku
zo zdrojov
EÚ a ŠR
100 %

Min. výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa
0%

100 %

0%

Skupina I. A,B,C,E
Skupina II. A

95 %

5%

Skupina I. A,B,C,E
Skupina II. A

95 %

5%

Skupina I. A,B,C,E
Skupina II. A

95 %

5%

Skupina I.A,C, E
Skupina II.A okrem
nakladania s odpadmi
zo
svetelných zdrojov)
Skupina III

95 %

5%

Operačný cieľ č. 4. 5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov
Oprávnené aktivity
I. skupina: Uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov:
A. uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov prevádzkovaných podľa osobitných
podmienok v zmysle zákona č. 238/1991 Zb., ktoré ukončili prevádzku najneskôr k
31.7.2000,
B. uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov povolených a prevádzkovaných podľa
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ktorých vlastníkom a prevádzkovateľom počas
celej doby prevádzky je / bolo mesto, obec, nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková
organizácia alebo spoločnosť v ich 100% vlastníctve,
C. uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, ktoré nemali povolenie na
prevádzkovanie skládky odpadov od príslušného orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva, ale boli povolené v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a
celkové množstvo uloženého odpadu je minimálne 100 000 m3.
Oprávnené územie
− celé územie Slovenskej republiky

Oprávnení prijímatelia

Presné vymedzenie oprávneného
subjektu

Vymedzenie skupiny
oprávnených aktivít

obce alebo nimi zriadené rozpočtové
alebo príspevkové organizácie

Skupina I

právnické osoby oprávnené na
podnikanie so 100% vlastníckym
podielom obce

Skupina I

Max. výška
príspevku
zo zdrojov
EÚ a ŠR
95 %
95 %

Min. výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa
5%
5%

Prioritná os č. 5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a
krajiny
Operačný cieľ č. 5. 1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov
prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené
územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené
druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a
biotopov
Oprávnené aktivity
I. skupina: vypracovanie dokumentov starostlivosti, a to:
- programov starostlivosti o chránený areál, (národnú) prírodnú rezerváciu, (národnú)
prírodnú pamiatku, chránenú krajinnú oblasť, národný park, územie patriace do súvislej
európskej sústavy NATURA 2000 a územie medzinárodného významu;
- programov záchrany chráneného areálu, (národnej) prírodnej rezervácie, (národnej)
prírodnej pamiatky, chráneného vtáčieho územia, súkromného chráneného územia,
zóny a časti zóny chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku;
- programov záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov
(európskeho a národného významu);
- programov starostlivosti o vybrané chránené druhy rastlín a živočíchov (európskeho a
národného významu), ak je potrebné stanoviť zásady starostlivosti o tieto druhy.
II. skupina: realizácia schválených dokumentov starostlivosti, a to:
- programov starostlivosti o územia; vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných
a inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území) a ďalších opatrení;
- programov záchrany území; vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných a
inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území) a ďalších opatrení;
- programov záchrany druhov, vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných
inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území), odstraňovania
migračných bariér, záchranných chovov ex situ a ďalších opatrení;
- programov starostlivosti o druhy, vrátane výkupu pozemkov, opatrení na zabránenie
konfliktov záujmov ochrany prírody a využívania prírodných zdrojov.
III. skupina: vytvorenie informačného systému monitoringu biotopov a druhov
(európskeho a národného významu), vrátane technického zabezpečenia na evidenciu,
spracovanie a sprístupňovanie údajov.
IV. skupina: realizácia monitoringu aktuálneho stavu a trendov biotopov a druhov
(európskeho a národného významu), vrátane spracovania údajov a ich ďalšieho
využitia.
V. skupina: vypracovanie metodických materiálov, napríklad štúdií uskutočniteľnosti
(pre oblasť monitoringu, programov starostlivosti a programov záchrany a pre ďalšie
oblasti), zásad starostlivosti, hospodárenia a využívania území zaradených do sústavy
NATURA 2000 z hľadiska vybraných druhov a biotopov európskeho významu;
dopracovania metodiky pre dokumenty starostlivosti, zonáciu chránených území.

Oprávnené územie
− celé územie Slovenskej republiky okrem BSK

Oprávnení prijímatelia

Presné vymedzenie oprávneného
subjektu

Vymedzenie skupiny
oprávnených aktivít

Max. výška
príspevku
zo zdrojov
EÚ a ŠR
100 %

Min. výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa
0%

Štátna ochrana prírody SR,

Skupina I – IV

Slovenské múzeum ochrany prírody a
jaskyniarstva

Skupina I – IV

100 %

0%

Zoologická záhrada Bojnice,

Skupina I – IV

100 %

0%

Slovenská agentúra životného
prostredia

Skupina I - IV

100 %

0%

Operačný cieľ 5. 2. Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny
prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane
zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a
medzinárodných záväzkov
Oprávnené aktivity
I. skupina: výstavba a rekonštrukcia budov alebo inej infraštruktúry oprávnených
organizácií (podľa kapitoly 5.2.7), vrátane výkupu pozemkov a ďalších aktivít;
II. skupina: výstavba a rekonštrukcia náučných chodníkov a náučných lokalít, objektov
a zariadení na povrchu i v podzemí na ochranu jaskýň a na sprístupňovanie jaskýň ako
náučných lokalít;
III. skupina: vybavenie budov alebo inej infraštruktúry oprávnených organizácií, vrátane
zariadení na informačné a propagačné činnosti, a ďalších aktivít. V. skupina:
vypracovanie dokumentácií ochrany, obnovy a tvorby krajiny a realizácia opatrení pre
udržanie typického rázu
Oprávnené územie
−

celé územie Slovenskej republiky okrem BSK

Oprávnení prijímatelia

Presné vymedzenie oprávneného
subjektu

Vymedzenie skupiny
oprávnených aktivít

Max. výška
príspevku
zo zdrojov
EÚ a ŠR
100 %

Min. výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa
0%

Štátna ochrana prírody SR

Skupina I – IV

Slovenské múzeum ochrany prírody a
jaskyniarstva

Skupina I – IV

100 %

0%

Zoologická záhrada Bojnice

Skupina I – IV

100 %

0%

Slovenská agentúra životného
prostredia

Skupina I - IV

100 %

0%

Operačný cieľ č. 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia
verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými
skupinami
Oprávnené aktivity
I. skupina: vytvorenie kontinuálneho systému vzdelávania v oblasti ochrany prírody a
krajiny, príprava a realizácia tematických vzdelávacích programov pre jednotlivé cieľové
skupiny;
II. skupina: vytvorenie systému pre zosúladenie záujmov ochrany prírody so záujmami
vlastníkov, správcov a užívateľov územia, vrátane prípravy dokumentov(napr.
regionálne a lokálne štúdie trvaloudržateľného rozvoja), zakladanie regionálnych rád pre
trvaloudržateľný rozvoj, informačné a vzdelávacie podujatia pre vlastníkov pozemkov v
chránených územiach;
III. skupina: príprava a realizácia informačných podujatí pre odbornú a laickú verejnosť;
IV. skupina: príprava a vydanie materiálov na informovanie, propagáciu, riešenie
aktuálnych problémov;
V. skupina: sústreďovanie informácií a ich sprístupňovanie verejnosti, Európskej komisii
a iným medzinárodným a národným inštitúciám;
VI. skupina: zavedenie programov smerujúcich k praktickej starostlivosti o krajinu do
života vidieckeho obyvateľstva.
Oprávnené územie
−

celé územie Slovenskej republiky okrem BSK

Oprávnení prijímatelia

Presné vymedzenie oprávneného
subjektu

Vymedzenie skupiny
oprávnených aktivít

Max. výška
príspevku
zo zdrojov
EÚ a ŠR
100 %

Min. výška
spolufinancovania
zo zdrojov
prijímateľa
0%

Štátna ochrana prírody SR

Skupina I – IV

Slovenské múzeum ochrany prírody a
jaskyniarstva

Skupina I – IV

100 %

0%

Zoologická záhrada Bojnice

Skupina I – IV

100 %

0%

Slovenská agentúra životného
prostredia

Skupina I - IV

100 %

0%

Prioritná os č. 6 Technická pomoc
Skupina I: Príprava a vykonávanie, monitorovanie a kontrola a audit
- personálne výdavky;
- výdavky na technické vybavenie;
- nepriame (režijné) výdavky.
Skupina II: Hodnotenie a štúdie; informovanie a publicita
- externé služby (výdavky na prípravu a implementáciu, kontrolu a audit,
monitorovanie, hodnotenie a štúdie, informovanie a publicitu).

Oprávnené územie
−

celé územie Slovenskej republiky

Oprávnený prijímateľ
−

Ministerstvo životného prostredia SR alebo ním zriadené rozpočtové alebo
príspevkové organizácie

