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Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR 
 

Program
1
: Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Tematický cieľ: 4 Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Investičná priorita: 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre 

mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných 

opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy   

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s 

nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území, aktivitou 

Aktivita: D. Zvyšovanie informovanosti v oblasti nízkouhlíkových opatrení najmä energetickej 

efektívnosti a využívania OZE vrátane poradenstva, informačných kampaní, odborných 

seminárov, konferencií a aktivít pre deti a mládež.   

 

Identifikované výzvy EŠIF so synergickým účinkom k programu: 

 

Program: INTERREG Europe 

Prioritná os: 3 Nízkouhlíkové hospodárstvo 

Tematický cieľ: 4 Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Investičná priorita: 4(e) – Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre 

mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných 

opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy 

Špecifický cieľ: 3.1 Zlepšiť implementáciu politík a programov regionálneho rozvoja, najmä 

programov zameraných na investovanie do rastu a zamestnanosti a, pokiaľ je to relevantné, 

programov EÚS zaoberajúcich sa prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo 

Predpokladaný 

mesiac 

zverejnenia 

výzvy: 

marec 17 

Dodatočné 

zdroje 

informácií: 

www.economy.gov.sk/interreg-europe-2014-2020/140401s 

http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/ 

  

Identifikované výzvy EŠIF so synergickým účinkom k programu: 

 

                                                 
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 

http://www.economy.gov.sk/interreg-europe-2014-2020/140401s
http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
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Program: Stredná Európa 

Prioritná os:2 Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v STREDNEJ EURÓPE 

Tematický cieľ: 4 Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Investičná priorita: 4e: podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, 

predovšetkým mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility 

a adaptačných opatrení na zmierňovanie jej vplyvov 

Špecifický cieľ: 2.2 Zlepšiť územne založené nízkouhlíkové stratégie a politiky podporujúce 

zmiernenie zmeny klímy 

Špecifický cieľ 2.3 Zlepšiť kapacity pre plánovanie mobility vo funkčných mestských 

oblastiach s cieľom znížiť emisie CO2 

Predpokladaný 

mesiac 

zverejnenia 

výzvy: 

september 17 

Dodatočné 

zdroje 

informácií: 

www.central2014.gov.sk/program-central-europe-2014/ 

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/home.html 

  

Identifikované výzvy EŠIF so synergickým účinkom k programu: 

 

Program: URBACT III 

Prioritná os: 

Tematický cieľ: 4 Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch 

Investičná priorita: 

Špecifický cieľ: 2 Zlepšenie plánov udržateľných mestských stratégií a akčných plánov miest 

Predpokladaný 

mesiac 

zverejnenia 

výzvy: 

december 16 

Dodatočné 

zdroje 

informácií: 

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=204783 

http://urbact.eu/goodpracticecall 

  

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

Program: LIFE + 

 

Dodatočné 

informácie: 

http://ec.europa.eu/environment/life/ 

  

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

Program: Horizont 2020 

 

Dodatočné 

informácie: 

http://h2020.cvtisr.sk/ 

  

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

EIB 

 

http://www.central2014.gov.sk/program-central-europe-2014/
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/home.html
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=204783
http://urbact.eu/goodpracticecall
http://h2020.cvtisr.sk/
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Dodatočné 

informácie: 

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

  

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

Program: INTERREG – DANUBE 

 

Dodatočné 

informácie: 

http://www.danube2014.gov.sk/hlavna-stranka-danube-2014/ 

  

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

Program: Environmentálny fond 

 

Dodatočné 

informácie: 

www.envirofond.sk 

  

Podporné programy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry 

Dodatočné 

informácie: 

www.siea.sk/energeticke-audity-verejnych-budov/ 

www.siea.sk/podporne-programy 

Dotácie Ministerstva hospodárstva SR – dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva v zmysle 

čl. 2 zákona č. 71/2013 Z. z. z 19. marca 2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva SR 

Dodatočné 

informácie: 

www.economy.gov.sk/dotacie-v-roku-2017-cyw/148799s 

  

Prevádzková podpora obnoviteľných zdrojov energie – zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore 

obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Dodatočné 

informácie: 

https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo-podporne-programy_1/c-

893/slovseff-ii/ 

 

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 06.06.2017
2
. 

 

                                                 
2
 vypĺňa sa až pri zverejnení výzvy 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_sk.htm#goto_2
http://www.danube2014.gov.sk/hlavna-stranka-danube-2014/
http://www.envirofond.sk/
http://www.siea.sk/energeticke-audity-verejnych-budov/
http://www.siea.sk/podporne-programy
http://www.economy.gov.sk/dotacie-v-roku-2017-cyw/148799s
https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo-podporne-programy_1/c-893/slovseff-ii/
https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo-podporne-programy_1/c-893/slovseff-ii/

