
Príloha výzvy č. 7 - 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: 2 – Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 
povodňami 

Tematický cieľ: 5 - Podpora prispôsobovania sa zmene klímy, predchádzanie a riadenie rizika  

Investičná priorita: 2.1 – Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane 
ekosystémových prístupov 

Špecifický cieľ: 2.1.1 – Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy 

Aktivita: B. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov  

Identifikované výzvy EŠIF so synergickým účinkom k programu: 

 

Program: IROP 

Prioritná os: 4 - Zlepšenie kvality ţivota v regiónoch s dôrazom na ţivotné prostredie  

Tematický cieľ: 6 -  Zachovanie a ochrana ţivotného prostredia a podpora efektívneho vyuţívania zdrojov  

Investičná priorita: 4.3 - Prijímania opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oţivenia 
a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníţenia 
znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníţenie hluku  

Špecifický cieľ: 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach 
prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu 
klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluk  

Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy: február 17 

Dodatočné zdroje informácií: www.mpsr.sk 

  

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

Program: LIFE+ 

Dodatočné informácie: 
http://www.minzp.sk/eu/moznosti-financovania-
projektov/projekty-so-zahranicnou-pomocou/life/ 

  

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

Program: Environmentálny fond 

Dodatočné informácie: 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 7. 2. 20172. 

                                                 
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. 


