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Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR 
 
 

 
V tejto prílohe sú zahrnuté informácie o potenciálnych iných zdrojoch financovania, v rámci ktorých môže žiadateľ 
získať finančné prostriedky na financovanie aktivít súvisiacich so znížením energetickej náročnosti verejných budov: 
 
 
 

Program: Operačný program Kvalita životného prostredia 
  
Identifikované výzvy so synergickým 
účinkom k programu1: 
Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy: 
Dodatočné informácie: 
 

 
Integrovaný regionálny operačný program 
termín vyhlásenia výzvy nebol stanovený 
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036 
možnosť podpory v rámci špecifického cieľa 4.1 
 

  
Identifikované výzvy so synergickým 
účinkom k programu : 
Termín zverejnenia výzvy: 
Dodatočné informácie: 
 

 
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 
termín vyhlásenia výzvy nebol stanovený 
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=2&sID=43&navID2=935 
možnosť podpory v rámci fokusovej oblasti 5c 

Identifikované výzvy so synergickým 
účinkom k programu2: 
Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy: 
Dodatočné informácie: 
 

 
Stredná Európa 
termín vyhlásenia výzvy nebol stanovený 
www.central2014.gov.sk/program-central-europe-2014/; 
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/home.html; 
možnosť podpory v rámci špecifického cieľa 2.1; 
1. a 2. predbežná výzva na predkladanie projektových zámerov už 
boli uzavreté.  

  
Identifikované výzvy so synergickým 
účinkom k programu1: 
Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy: 
Dodatočné informácie: 
 
 

 
Interreg Europe 2014 – 2020 
marec 2017 
www.economy.gov.sk/interreg-europe-2014-2020/140401s; 
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/; 
možnosť podpory v rámci špecifického cieľa 3.1; 
1. a 2. predbežná výzva na predkladanie projektových zámerov už 
boli uzavreté. 

  

                                                 
1 Výzvy, ktoré sú v súlade s programami SR. 
2 Výzvy, ktoré sú v súlade s programami SR. 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1036
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=2&sID=43&navID2=935
http://www.central2014.gov.sk/program-central-europe-2014/
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/home.html
http://www.economy.gov.sk/interreg-europe-2014-2020/140401s
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
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Identifikovaná podpora z programov EÚ so 
synergickým účinkom k programu3: 
Dodatočné informácie: 

 
HORIZONT 2020 
http://h2020.cvtisr.sk/ 

  
Identifikovaná podpora z programov EÚ so 
synergickým účinkom k programu4: 
Dodatočné informácie: 
 

 
LIFE+ 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm 
 

  
Identifikovaná podpora z programov EÚ so 
synergickým účinkom k programu5: 
Dodatočné informácie: 

 
EIB 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_sk.htm#goto_2 

  
Identifikovaná podpora z programov SR 
(dotačné schémy, granty a pod.)6:  
Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy: 
Dodatočné zdroje informácií: 

 
Environmentálny fond 
výzva je už zverejnená 
Špecifikácia činností na rok 2017 je zverejnená na 
http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie; 
www.envirofond.sk 
Termín predloženia žiadostí je do 15.03.2017  
 

 

                                                 
3 Podpora identifikovaná v zmysle Partnerskej dohody SR 2014 – 2020, programov, metodického pokynu CKO a Pracovnou komisiou. 
4 Podpora identifikovaná v zmysle Partnerskej dohody SR 2014 – 2020, programov, metodického pokynu CKO a Pracovnou komisiou. 
5 Podpora identifikovaná v zmysle Partnerskej dohody SR 2014 – 2020, programov, metodického pokynu CKO a Pracovnou komisiou. 
6 Podpora identifikovaná v zmysle Partnerskej dohody SR 2014 – 2020, programov, metodického pokynu CKO. 

http://h2020.cvtisr.sk/
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_sk.htm%23goto_2
http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie
http://www.envirofond.sk/

