
Príloha výzvy č. 6 - Identifikácia oblastí podpory v rámci ktorých budú EŠIF a ostatné nástroje  
   podpory použité synergickým a komplementárnym spôsobom  

      

 

  

 

 

      

Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR 
 

Program1: Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os: 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry 

Tematický cieľ: 6 – Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívnosti využívania zdrojov 

Investičná priorita: 1.4 – Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a 
dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie 
miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku 

Špecifický cieľ: 1.4.1 – Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality 

Aktivita: A. Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia 
realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných 
emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe  

(notifikovaná schéma štátnej pomoci) 

Identifikované výzvy EŠIF so synergickým účinkom k programu: 

Program: N/A 

Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy: N/A 

Dodatočné zdroje informácií: N/A 

  

Identifikovaná podpora z iných nástrojov EÚ so synergickým účinkom k programu: 

Program: LIFE 

Dodatočné informácie: 

Okrem grantov je financovanie projektov LIFE zabezpečené aj 
prostredníctvom finančných nástrojov, ktorými sú Nástroj na 
financovanie prírodného kapitálu (NCFF) a Nástroj na súkromné 
financovanie energetickej efektívnosti (PF4EE). 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instrument
s/index.htm a http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm 

  

Identifikovaná podpora z nástrojov SR (dotačné schémy, granty a pod.): 

Program: Environmentálny fond 

Dodatočné informácie: 

Špecifikácia činností na rok 2016 je zverejnená na http://0534-
envirofond-web.millennium.sk/sk/podpora/dotacie. 

Termín predloženia žiadostí každoročne do 30. októbra. 

www.envirofond.sk 

Informácie uvedené v tejto prílohe sú v súlade so stanoviskom Pracovnej komisie k zabezpečeniu synergických 
účinkov medzi EŠIF navzájom a medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR zo dňa 31.03.20162. 

                                                 
1 programom sa rozumie: Všetky programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, vrátane Programu rozvoja vidieka 

a Operačného programu Rybné hospodárstvo a programov cieľa Európska územná spolupráca v rámci ktorých pôsobí SR ako 

riadiaci orgán 
2 vypĺňa sa až pri zverejnení výzvy 
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