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1

Popis, zdôvodnenie a dopady návrhu revízie Prioritnej
osi č. 1
Návrh revízie OP KŽP vychádza z hodnotenia aktuálneho stavu finančného a vecného
pokroku implementácie OP KŽP, pričom zohľadňuje reálne možnosti využitia
disponibilných prostriedkov.
Cieľom revízie OP KŽP je zrevidovať finančné alokácie pre oblasti intervencií pre
prioritnú os 1 s cieľom čo najefektívnejšieho a najúčinnejšieho využitia finančných
prostriedkov.
Hodnotenie finančného a vecného pokroku zohľadňuje úspešnosť implementácie OP
KŽP vo vzťahu relevantných investičných priorít k ich absorpčnej schopnosti tak, aby
finančné prostriedky OP KŽP mohli byť využité v oblastiach, kde zostal priestor na
realizáciu projektov, ktoré zásadne prispejú k plneniu cieľov OP KŽP.

1.1

Popis návrhu realokácie medzi oblasťami intervencií s kódmi
017, 018 a 019
017 – Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie,
recykláciu) – navýšenie;
018 – Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na mechanické biologické
spracovanie, tepelné spracovanie, spaľovanie a skládkovanie) – navýšenie;
a 019 – Nakladanie s komerčným, priemyselným, alebo nebezpečným odpadom –
zníženie.
Analýza finančného pokroku v rámci IP 1.1. - Investovanie do sektora odpadového
hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť
potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených
požiadaviek indikuje, že miera prijatých projektov na celkovej alokácii pre výzvu so
zameraním na oblasť intervencie 017 je 110 % (celková výška alokácie pre výzvu č. 10
a 11 je po odrátaní projektu zameraného na oblasť intervencie 018 – 91 150 000 EUR
a výška doručených ŽoNFP - 100 111 673 EUR). Naopak pri výzvach č. 15 a 16, ktoré
boli zamerané najmä na oblasť intervencie 019, bola miera prijatých žiadostí o NFP len
28 % (celková alokácia pre výzvy č. 15 a 50 % výzvy č. 16 je 90 000 000 EUR a suma
prijatých žiadostí o NFP dosiahla 25 381 094 EUR). Absorpčná kapacita výziev
ovplyvňuje mieru zazmluvnenia a samotného čerpania finančných prostriedkov v rámci
IP 1.1. V zmysle tejto skutočnosti sú v rámci harmonogramu výziev plánované ďalšie
výzvy pre rok 2017 najmä pre projekty zamerané na oblasť intervencie s kódom 017,
aby mohlo byť uspokojených čo najviac žiadateľov. Možno konštatovať, že pre oblasť
intervencie 017 súhrn alokácií realizovaných a plánovaných výziev prevyšuje celkovú
alokáciu pre danú oblasť intervencie o 48 112 600 EUR (výpočet uvedený v tab. č. 2).
V rámci oblasti intervencie s kódom 018 bol doteraz predložený 1 projekt v rámci výzvy
č. 10 vo výške 3 568 300,00 EUR a 1/3 sumy zatiaľ nevyhodnoteného projektu
predloženého v rámci výzvy č. 12 - aktivity D špecifického cieľa 1.1.1. vo výške
5 328 923,00 EUR, čo predstavuje až 166 % celkovej alokácie pre danú oblasť
intervencie podľa OP KŽP. Ďalšia výzva plánovaná na rok 2017 zameraná na triedený
zber komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho
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odpadu pre najmenej rozvinuté regióny bude zameraná aj na oblasť intervencie s kódom
018 a na základe projektových zámerov z Akčných plánov NRR je možné predpokladať
príjem žiadostí o NFP pre danú oblasť intervencie vo výške 6 970 000 EUR. Vzhľadom
na tieto skutočnosti hodnotiaca skupina navrhuje navýšenie alokácie pre oblasť
intervencie s kódom 018 o 10 926 373 EUR (výpočet uvedený v tab. č. 3).
Hodnotiaca skupina ďalej analyzovala plnenie plánovaných hodnôt ukazovateľov
výstupu programu a dosahované resp. zazmluvnené hodnoty považuje za dobrý
ukazovateľ úspešnosti realizácie IP 1.1 a jej špecifického cieľa 1.1.1.: Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu
a podpora predchádzania vzniku odpadov. V rámci sledovaných piatich ukazovateľov
výstupu programu pre IP 1.1 uvedených v OP KŽP je predpoklad naplnenia cieľových
hodnôt v roku 2023 pri ukazovateli O0002 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych
odpadov až 227,42 %, O0003 Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov 24,64 %,
CO17 Zvýšená kapacita recyklácie odpadu 13,37 % (vychádzajúc z predpokladanej
realizácie dosiaľ zazmluvnených projektov). Pre ďalšie dva ukazovatele výstupu
programu O0004 Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a informačný
systém v odpadovom hospodárstve a O0178 Počet zrealizovaných informačných aktivít
neboli doposiaľ zazmluvnené žiadne projekty. Pre posúdenie možností finančných
realokácií je dôležitá prognóza vo vývoji budúceho napĺňania ukazovateľov výstupov,
preto hodnotiaca skupina posúdila plánované hodnoty ukazovateľov vo všetkých
prijatých žiadostiach o NFP, aj pre žiadosti, ktoré neboli doposiaľ vyhodnotené. Pri
ukazovateľoch výstupu O0002 Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov,
O0003 Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov, CO17 Zvýšená kapacita
recyklácie odpadu a O0004 Vybudovaný jednotný environmentálny monitorovací a
informačný systém v odpadovom hospodárstve je predpoklad naplnenia cieľovej
hodnoty na 100 až 272 %. Ukazovateľ výstupu CO17 Zvýšená kapacita recyklácie
odpadu by pri realizácii všetkých prijatých žiadostí o NFP dosiahol hodnotu 86 %, hoci
ešte neboli realizované ďalšie výzvy plánované na rok 2017 so zameraním na triedenie,
zhodnocovanie a recykláciu odpadov. Pre informačné aktivity bude v roku 2017
realizovaný národný projekt, ktorého výstupy naplnia programový ukazovateľ O0178
Počet zrealizovaných informačných aktivít.
Vzhľadom na priaznivé prognózy v budúcom napĺňaní ukazovateľov výstupu pre IP 1.1
a tiež vzhľadom na fakt, že ukazovatele výstupu podľa OP KŽP nerozlišujú dosahovanie
ukazovateľov pre nebezpečný a nie nebezpečný odpad, je možné vyššie uvedené
navýšenie alokácií pre oblasti intervencií s kódmi 017, 018 pokryť z celkovej alokácie pre
oblasť intervencie 019 – Nakladanie s komerčným, priemyselným, alebo nebezpečným
odpadom, konkrétne znížením o 81 209 714 EUR. (výpočet uvedený v tab. č. 4). Toto
zníženie pomôže vykryť deficit finančných prostriedkov v rámci Investičnej priority 1.1
oblasť intervencie s kódom 017- 48 112600 EUR, 018 – 10 926 373 EUR a tiež aj oblasť
intervencie 022 v rámci Investičnej priority 1.2 vo výške 22 170 741 EUR.

1.2

Popis návrhu realokácie medzi oblasťou intervencie 022
a oblasťami intervencií s kódmi 021, 083, 085 a 089.
022 – Čistenie odpadových vôd – navýšenie;
021 – Vodné hospodárstvo a ochrana pitnej vody (vrátane manažmentu povodia,
dodávok vody, osobitných opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy, diaľkových a
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spotrebiteľských meracích zariadení, systémov spoplatňovania a znižovania únikov) –
zníženie;
083 – Opatrenia na zabezpečenie kvality ovzdušia –zníženie;
085 – Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra –
zníženie;
089 – Rekultivácia priemyselných plôch a kontaminovanej pôdy - zníženie.
Z analýzy finančného a vecného pokroku v rámci Investičnej priority 1.2. – Investovanie
do sektora vodného hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis
Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad
rámec uvedených požiadaviek (IP 1.2) vyplýva, že miera zazmluvnených projektov na
celkovej alokácie pre výzvu so zameraním na oblasť intervencie 022, teda výzva č. 1 je
až 98 %. Alokácia predmetnej výzvy bola kvôli vysokému dopytu a potrebe plnenia
záväzkov SR v oblasti odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd navýšená
z pôvodných 300 miliónov EUR na 400 miliónov EUR, pričom zároveň zahŕňala
vytvorenie zásobníka projektov (vzhľadom na veľký záujem zo strany žiadateľov bol
vytvorený zásobník projektov vo výške 134 281 703 EUR). Odhadované výdavky na
ďalšiu výzvu pre aktivitu B špecifického cieľa 1.2.1. – Podpora realizácie infraštruktúry v
oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality
vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje
podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný
útvar ako rizikový boli vyčíslené v kapitole 8. Finančná analýza do roku 2021 v
dokumente Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky, ktorý je
súčasťou Vodného plánu Slovenska. V predmetnej kapitole sa uvádza: „Potrebné
odhadované finančné prostriedky na ochranu veľkokapacitných vodných zdrojov v
chránených vodohospodárskych oblastiach, ktoré smerujú k zamedzeniu ohrozenia
kvality a kvantity veľkokapacitných zdrojov podzemných vôd tak, aby nebolo ohrozené
ich využívanie sú odhadované na 52,4 mil. EUR ...“ Možno preto konštatovať, že pre
oblasť intervencie 022 súhrn alokácií realizovaných a plánovaných výziev prevyšuje
celkovú alokáciu pre danú oblasť intervencie o 95 197 419 EUR (výpočet uvedený v tab.
č. 7).
Naopak, miera schválených žiadostí o NFP pri výzve s poradovým č. 8 zameranej na
oblasť intervencie s kódom 021 dosiahla len 50 % z alokácie pre danú výzvu. Pri výzve
č. 9, ktorá je tiež zameraná na oblasť intervencie s kódom 021, nebola ani po 6
hodnotiacich kolách predložená žiadna žiadosť o NFP. Napriek nízkej absorpčnej
schopnosti výziev zameraných na oblasť intervencie s kódom 021 (iba 44 %
predložených a schválených žiadostí o NFP z celkovej alokácie na dané výzvy v rámci
aktivity A špecifického cieľa 1.2.3), je možné konštatovať pozitívny trend v napĺňaní
ukazovateľov výstupu súvisiacich s aktivitami pre danú oblasť intervencie. Cieľová
hodnota ukazovateľa výstupu O0176 – Počet analyzovaných vzoriek povrchových
a podzemných vôd bude v prípade realizácie dosiaľ zazmluvnených projektov naplnená
na 113 % a 0007 – Počet vyhodnotených vodných útvarov povrchových a podzemných
vôd dosiahne po zrealizovaní zazmluvnených projektov 8,9 %. Aj v prípade nevyhlásenia
ďalších výziev pre aktivitu A špecifického cieľa 1.2.3 – Monitorovanie a hodnotenie vôd,
vrátane skvalitňovania monitorovacej siete, pri dočerpaní existujúcej výzvy č. 8 je
predpoklad naplnenia aj cieľovej hodnoty ukazovateľa O0006 – Počet podporených
objektov monitorovacej siete povrchových a podzemných vôd (ktorého plnenie je k
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referenčnému dátumu 0%). Vzhľadom na tieto pozitívne trendy vo vývoji ukazovateľov
výstupov, hodnotiaca skupina navrhuje zníženie alokácie pre oblasť intervencie
s kódom 021 o 19 414 894 EUR (výpočet uvedený v tab. č. 6). Toto zníženie pomôže
vykryť deficit finančných prostriedkov v rámci Investičnej priority 1.2, oblasť intervencie
s kódom 022.
Z analýzy finančného a vecného pokroku v rámci Investičnej priority 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 (IP 1.4)
vyplýva, že výška schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy č. 7 a 14 dosahuje 50 %
alokácie pre oblasť intervencie s kódom 083. Napriek faktu, že alokácia pre výzvy č. 7
a 14 bola vyčerpaná len na 78 %, ukazovateľ výstupu O0177 – Počet podporených
zariadení stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia za účelom
zníženia emisií súvisiaceho s aktivitou A špecifického cieľa 1.4.1. bude v prípade
realizácie všetkých doteraz zazmluvnených projektov naplnený na 110 %. V rámci danej
aktivity sa sleduje okrem uvedeného ukazovateľa aj ukazovateľ výstupu programu
O0174 – Inštalovaný výkon nízkoemisných zariadení nahradzujúcich zastarané
spaľovacie zariadenia na výrobu tepla na vykurovanie, ktorého plánované plnenie
zostáva 0 %, t.j. žiadny zazmluvnený projekt z výzvy pre aktivitu A špecifického cieľa
1.4.1. neprispieva k jeho naplneniu. Z uvedeného dôvodu je potrebné vyhlásenie ďalšej
výzvy pre aktivitu A špecifického cieľa, s čím hodnotiaca skupina v návrhu realokácie
počítala (viď výpočet uvedený v tab. č. 10). V zmysle pozitívneho vývoja v plánovanom
dosahovaní ukazovateľa výstupu O0177 v rámci aktivity A špecifického cieľa 1.4.1 a po
zohľadnení finančných potrieb pre realizované a plánované výzvy, hodnotiaca skupina
navrhuje zníženie alokácie pre oblasť intervencie s kódom 083 o 49 282 588 EUR
(výpočet uvedený v tab. 10). Toto zníženie pomôže vykryť deficit finančných prostriedkov
v rámci Investičnej priority 1.2 oblasť intervencie s kódom 022.
Hodnotiaca skupina ďalej analyzovala finančné alokácie plánované v súvislosti s
informačnými aktivitami súvisiacimi s aktivitou A špecifického cieľa 1.1.1., aktivitou C
špecifického cieľa 1.2.3., aktivitou D špecifického cieľa 1.3.2., aktivitou B špecifického
cieľa 1.4.1. a aktivitou B špecifického cieľa 1.4.2. V rámci informačných aktivít je
plánovaná dopytovo orientovaná výzva v roku 2017 a tiež realizácia Národného projektu
zameraného na infoaktivity v celkovej hodnote 22 405 381 EUR. Po zohľadnení
distribúcie finančných prostriedkov medzi jednotlivé oblasti intervencií je možné
predpokladať úsporu finančných prostriedkov pre informačné aktivity pre oblasť
intervencie s kódom 085 vo výške 2 970 483 EUR a 089 vo výške 1 358 712 EUR.
(výpočet uvedený v tab. č. 8 a 12). Táto úspora pomôže vykryť deficit finančných
prostriedkov v rámci Investičnej priority 1.2 oblasť intervencie s kódom 022. Týmto sa
dosiahne podpora tých opatrení, ktoré sa považujú za kľúčové z hľadiska naplnenia
tematických cieľov OP KŽP.

1.3

Dopad realokácie medzi oblasťami intervencií
Hodnotiaca skupina navrhuje v zmysle uvedených skutočností realokáciu finančných
prostriedkov pre oblasti intervencií v rámci prioritnej osi 1. V zmysle článku 96, bodu 10
nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, Európska komisia
nevydáva rozhodnutie o schválení k zmenám týkajúcich sa oblastí intervencií v zmysle
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čl. 96, bod 2b, odsek vi. Takúto zmenu je oprávnený prijať Monitorovací výbor pre OP
KŽP v zmysle čl. 2 svojho Štatútu.
Dopad realokácie finančných prostriedkov medzi oblasťami intervencií s kódmi 017,
018, 019, 021, 022, 085, 083 a 089 bude mať na dosahovanie špecifických cieľov
prioritnej osi 1 jednoznačne pozitívny vplyv, ktorý sa prejaví v efektívnejšom
a účinnejšom čerpaní finančnej alokácie pre prioritnú os . V rámci realokácie sa finančné
prostriedky presunú z oblasti intervencie 019, ktorej alokácia bola pôvodne o 40 % vyššia
ako pre oblasti intervencie 017 a 018 týkajúce sa domového odpadu. Na základe nízkeho
záujmu zo strany žiadateľov o túto oblasť intervencie budú využité finančné prostriedky
práve pre oblasť 017 a 018, kde hodnotiaca skupina zaznamenala najvyšší záujem zo
strany žiadateľov a kde je na základe akčných plánov NRR zvýšená potreba finančných
prostriedkov. Takisto z analýzy finančného a vecného pokroku vyplynula potreba
zvýšenia alokácie pre oblasť intervencie 022, kde bola identifikovaná vysoká miera
absorpčnej kapacity. Pre vykrytie navýšenia tejto alokácie hodnotiaca skupina navrhuje
zníženie alokácie pre oblasti intervencie s kódmi 019, 083 a 021 na základe pozitívneho
trendu v napĺňaní ukazovateľov výstupu pri už realizovaných výzvach. Ďalšou oblasťou
potenciálnych úspor sú plánované „infoaktivity“ v rámci oblastí intervencií 085 a 089.
Úpravy finančného plánu, ktoré súvisia s aktualizáciou pomerov finančných prostriedkov
pre oblasti intervencií, nebudú mať vplyv na už schválené projekty a príde len k
aktualizácii finančného plánu tak, aby zreálnil pomer podľa zdrojov financovania pre
jednotlivé oblasti intervencií. Tieto úpravy umožnia, aby bolo možné efektívne vyčerpať
všetky prostriedky alokované na prioritnú os 1. Nakoľko hodnotiaca skupina analyzovala
aj vecný pokrok, resp. prognózu dosahovania ukazovateľov výstupu programu
uvedených v OP KŽP, navrhovaná finančná realokácia medzi jednotlivými oblasťami
intervencií nepredpokladá dopad na plnenie ukazovateľov výstupu programu.
V prípade ukazovateľa výkonnostného rámca CO19 – Zvýšený počet obyvateľov so
zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd (v prípade tendencie reálneho a
včasného napĺňania ukazovateľov podľa zmluvy o NFP) je predpoklad naplnenia v
prípade realizácie už zazmluvnených projektov na 133 %. Napĺňanie tohto ukazovateľa
indikuje potenciál na možné zmeny (v tomto prípade navýšenie) ako alternatíva k
problematickému ukazovateľu výkonnostného rámca CO22 v rámci prioritnej osi 1- IP
1.4 (6e) – špecifický cieľ 1.4.2. – Celkový povrch rekultivovanej pôdy, kde hrozí
nesplnenia míľnika v roku 2018. Pre takúto zmenu však v zmysle článku 96 bodu 10
NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17.
decembra 2013 Európska komisia vydáva rozhodnutie o schválení k zmenám týkajúcich
sa ukazovateľov v zmysle čl. 96 bod 2b odsek iv. Z uvedeného dôvodu je potrebná
dodatočná analýza a aktualizácia dosahovania pokroku v rámci problematickej výzvy č.
5 zameranej na sanáciu environmentálnych záťaží.
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Tabuľka č.1a – návrh realokácie oblastí intervencií v rámci PO1

Kód oblasti intervencie

Celková alokácia podľa
OP KŽP pre oblasti
intervencií

oblasť intervencie 017

145 810 087

oblasť intervencie 018

5 357 517

oblasť intervencie 019

251 715 162

oblasť intervencie 022

386 903 693

oblasť intervencie 020

29 017 447

oblasť intervencie 021

81 914 894

oblasť intervencie 086

75 465 957

Návrh realokácie fin.
prostriedkov pre oblasti
intervencií

oblasť intervencie 085

75 133 298

oblasť intervencie 083

207 461 987

oblasť intervencie 084

2 127 660

oblasť intervencie 089

180 858 298

193 922 687
16 283 890
170 505 448
482 101 112
29 017 447
62 500 000
75 465 957
72 162 815
158 179 399
2 127 660
179 499 586

1 441 766 000

1 441 766 000

celkom

Rozdiel celkovej alokácie
podľa OP KŽP a navrhovanej
alokácie pre oblasti
intervencií
pozn. kladná hodnota
znamená navýšenie alokácie,
záporná hodnota znamená
zníženie alokácie

48 112 600
10 926 373
-81 209 714
95 197 419
0
-19 414 894
0
-2 970 483
-49 282 588
0
-1 358 712
0,00

Tabuľka č.1b – návrh realokácie oblastí intervencií v rámci PO1
Kód oblasti intervencie
s návrhovaným
navýšením

Hodnota navýšenia
alokácie oblasti
intervencie

oblasť intervencie 017
oblasť intervencie 018

48 112 600
10 926 373

oblasť intervencie 022

95 197 419

Spolu

Zdroj navýšenia - oblasť
intervencie, ktorej výška
alokácie bola znížená

019
019
019
021
083
089
085

154 236 392
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Hodnota zníženia
alokácie pre oblasť
intervencie

48 112 600
10 926 373
22 170 741
19 414 894
49 282 588
1 358 712
2 970 483
154 236 392

Spolu za
zníženú oblasť
intervencie

81 209 714
19 414 894
49 282 588
1 358 712
2 970 483
154 236 392
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Tabuľka č. 2 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 017
Kód oblasti intervencie

Celková alokácia podľa
OP

Alokácie pre realizované a
plánované výzvy v EUR

Číslo výzvy

10. uzatvorená výzva zazmluvnené žiadosti o NFP
(93% vzhľadom na rozdelenie
45 017 390 alokácie na dve oblasti
intervencie 017 a 018) - aktivita
B špecifický cieľ 1.1.1.
Investičná priorita 6a
11. uzatvorená výzva zazmluvnené žiadosti o NFP
31 546 375 aktivita B špecifický cieľ 1.1.1.
Investičná priorita 6a

017 - Nakladanie s
domovým odpadom
(vrátane opatrení na
minimalizáciu, triedenie,
recykláciu)

plánované výzvy v rámci
aktivity B špecifického cieľa
1.1.1. Investičná priorita 6a, po
58 030 000 odrátaní sumy 6 970 000 EUR
pre výzvu zameranú na menej
rozvinuté regióny pre oblasť
intervencie 018

145 810 087

16. otvorená výzva indikatívne
rovnomerné rozdelenie 100
000 000,00 medzi 017 a 019
na základe pomeru doteraz
50 000 000 prijatých projektov cca.50 % 017 a 50% - 019 v rámci
aktivity B špecifického cieľa
1.1.1.Investičná priorita 6a
12. zatiaľ nevyhodnotená
výzva - 1/3 z prijatého projektu
na zavedenie jednotného
informačného systému v
5 328 923 odpadovom hospodárstve v
rámci aktivity D špecifického
cieľa 1.1.1.Investičná priorita
6a

4 000 000

Spolu 017

145 810 087

Rozdiel

193 922 687

Národný projekt na infoaktivity
a dopytovo orientovaná výzva
na infoaktivity v rámci aktivity A
špecifického cieľa
1.1.1.Investičná priorita 6a
x

-48 112 600
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Tabuľka č. 3 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 018
Kód oblasti intervencie

Celková alokácia podľa
OP

Alokácie pre realizované a
plánované výzvy v EUR

Číslo výzvy a poznámka
10. uzavretá výzva (výška

3 568 300 schválenej ŽoNFP) Investičná
priorita 6a

018 - Nakladanie s
domovým odpadom
(vrátane opatrení na
mechanické biologické
spracovanie, tepelné
pracovanie, spaľovanie a
skládkovanie)

5 357 517

plánovaná výzva na triedený
zber a zhodnocovanie BRKO
pre najmenej rozvinuté regióny
6 970 000 v rámci aktivity B špecifického
cieľa 1.1.1.Investičná priorita
6a
12. zatiaľ nevyhodnotená 1/3 z
prijatého projektu na zavedenie
jednotného informačného
5 328 923 systému v odpadovom
hospodárstve v rámci aktivity D
špecifického cieľa
1.1.1.Investičná priorita 6a
Plánovaná výzva na infoaktivity

416 667 Investičná priorita 6a
Spolu 018

5 357 517

16 283 890

x

-10 926 373

Rozdiel
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Tabuľka č. 4 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 019
Kód oblasti intervencie

Celková alokácia podľa
OP

Alokácie pre realizované a
plánované výzvy v EUR

Číslo výzvy a poznámka

12. zatiaľ nevyhodnotená 1/3 z
prijatého projektu na zavedenie
jednotného informačného
5 328 923 systému v odpadovom
hospodárstve v rámci aktivity D
špecifického cieľa
1.1.1.Investičná priorita 6a
plánovaná výzva na bioplynky
v rámci aktivity B špecifického
10 000 000 cieľa 1.1.1.Investičná priorita
6a
15.otvorená výzva v rámci

40 000 000 aktivity C špecifického cieľa
1.1.1.Investičná priorita 6a

019 - Nakladanie s
komerčným, priemyselným,
alebo nebezpečným
odpadom

251 715 162

16. otvorená výzva, indikatívne
rovnomerné rozdelenie 100
000 000,00 medzi 017 a 019
na základe pomeru doteraz
50 000 000 prijatých projektov cca.50 % 017 a 50% - 019 v rámci
aktivity B špecifického cieľa
1.1.1.Investičná priorita 6b
finančné nástroje v rámci
aktivity B a C špecifického
57 011 064 cieľa 1.1.1.Investičná priorita
6a
Národný projekt na infoaktivity
a plánovaná výzva v rámci
165 461 aktivity A špecifického cieľa
1.1.1.Investičná priorita 6a
zostatková alokácia pre ďalšiu
výzvu v rámci aktivity B

8 000 000 špecifického cieľa 1.1.1.
Investičná priorita 6a
Spolu 019

251 715 162

170 505 448

x

81 209 714

Rozdiel

S_Hodnotenie OP KŽP_príloha2_310517 - 14 June 2017
© 2017 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

9

Ministerstvo životného prostredia SR
Hodnotenie aktuálneho stavu implementácie OP KŽP
Správa - Príloha 2
Máj 2017

Tabuľka č. 5 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 020
Kód oblasti intervencie

Celková alokácia podľa
OP

Alokácie pre realizované a
plánované výzvy v EUR

Číslo výzvy a poznámka

1. - uzvretá výzva suma
schválených a zazmluvnených
ŽoNFP v rámci aktivity A
8 206 492 Špecifického cieľa 1.2.2.
výstavba a rozšírenie
obecných verejných vodovodov
Investičná priorita 6b
020 - Dodávky vody na
ľudskú spotrebu
(získavanie, čistenie,
infraštruktúra na
uskladňovanie a distribúciu)

29 017 447

Spolu 020

29 017 447

zostatková alokácia pre aktivitu
A špecifického cieľa 1.2.2.časť
časť Intenzifikácia a
modernizácia existujúcich
úpravní povrchových vôd za
účelom zabezpečenia
20 810 955 bezpečnej pitnej vody so
zameraním najmä na riešenie
problémov s eutrofizáciou vôd,
arzénom, antimónom,
mikrobiológiou a biológiou
Investičná priorita 6b

29 017 447

x

0

Rozdiel

Tabuľka č. 6 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 021
Kód oblasti intervencie

Celková alokácia podľa
OP

Alokácie pre realizované a
plánované výzvy v EUR

Číslo výzvy a poznámka
8. otvorená výzva v rámci

52 775 000 aktivity A špecifického cieľa

021 - Vodné hospodárstvo
a ochrana pitnej vody
(vrátane manažmentu
povodia, dodávok vody,
osobitných opatrení na
prispôsobenie sa zmene
klímy, diaľkových a
spotrebiteľských meracích
zariadení, systémov
spoplatňovania a
znižovania únikov)

81 914 894

Spolu 021

81 914 894

1.2.3.Investičná priorita 6b
9. otvorená výzva v rámci

7 225 000 aktivity A špecifického cieľa
1.2.3.Investičná priorita 6b

Národný projekt na infoaktivity
a plánovaná výzva na
2 500 000 infoaktivity v rámci aktivity C
špecifického cieľa
1.2.3.Investičná priorita 6b

Rozdiel

62 500 000

x

19 414 894
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Tabuľka č. 7 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 022
Kód oblasti intervencie

Celková alokácia podľa
OP

Alokácie pre realizované a
plánované výzvy v EUR

Číslo výzvy a poznámka

1. - uzvretá výzva suma
schválených a zazmluvnených
382 681 928 ŽoNFP v rámci aktivity A
Špecifického cieľa 1.2.1.
Investičná priorita 6b
022 - Čistenie odpadových
vôd

VP v rámci aktivity A

386 903 693

47 019 184 špecifického cila

1.2.1.Investičná priorita 6b
zostatková alokácia pre aktivitu

52 400 000 B špecifického cieľa 1.2.1.
Investičná priorita 6b

Spolu 022

386 903 693

482 101 112

x

-95 197 419

Rozdiel
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Tabuľka č. 8 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 085
Kód oblasti intervencie

Celková alokácia podľa
OP

Alokácie pre realizované a
plánované výzvy v EUR

Číslo výzvy a poznámka

17. otvorená výzva v rámci

21 000 000 aktivity B Špecifického cieľa

1.2.3. - Investičná priorita 6b

085 - Ochrana a posilnenie
biodiverzity, ochrana
prírody a zelená
infraštruktúra

75 133 298

alokácia v rámci aktivity B
špecifický cieľ 1.3.1. Investičná
31 649 149 priorita 6d, plánované výzvy v
roku 2017 vo výške 13 mil.
EUR
13. otvorená výzva vo výške
15 800 000 z toho možná
alokácie pre 086 vo výške 3
005 319,00 EUR (vzhľadom na
12 794 681 celkovú alokáciu podľa OP
KŽP) a 12 794 681 EUR pre
oblasť intervencie 085,
Investičná priorita 6d
Národný projekt pre infoaktivity
a plánovaná výzva pre
6 718 985 infoaktivity v rámci aktivity D
špecifického cieľa 1.3.1.
Investičná priorita 6d

Spolu 085

75 133 298

72 162 815

x

2 970 483

Rozdiel
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Tabuľka č. 9 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 086
Kód oblasti intervencie

Celková alokácia podľa
OP

Alokácie pre realizované a
plánované výzvy v EUR

Číslo výzvy a poznámka

alokácia v rámci aktivity A
špecifický cieľ 1.3.1. Investičná
71 210 638 priorita 6d, plánované výzvy v
roku 2017 vo výške 38 mil.
EUR

086 - Ochrana, obnova a
udržateľné používanie
lokalít sústavy Natura 2000

75 465 957

13. otvorená výzva vo výške 15
800 000 z toho možná alokácie
pre 086 vo výške 3 005 319,00
3 005 319 EUR (vzhľadom na celkovú
alokáciu podľa OP KŽP),
Investičná priorita 6d
Národný projekt pre infoaktivity
a plánovaná výzva pre
1 250 000 infoaktivity v rámci aktivity D
špecifického cieľa 1.3.1.
Investičná priorita 6d

Spolu 086

75 465 957

75 465 957

x

0

Rozdiel
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Tabuľka č. 10 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 083
Kód oblasti intervencie

Celková alokácia podľa
OP

Alokácie pre realizované a
plánované výzvy v EUR

Číslo výzvy a poznámka
7. otvorená v rámci aktivity A

46 000 000 špecifický cieľ 1.4.1. Investičná
priorita 6e
14. uzatvorená výzva, výška
schválených ŽoNFP v rámci
68 179 399 aktivity A špecifický cieľ 1.4.1.
Investičná priorita 6e

083 - Opatrenia na
zabezpečenie kvality
ovzdušia

2 718 331
207 461 987

Národný projekt na infoaktivitya
plánovaná výzva na infoaktivity
- aktivita B špecifického cieľa
1.4.1. Investičná priorita 6e
plánovaná výzva na aktivitu C

22 000 000 špecifického cieľa 1.4.1.
Investičná priorita 6e

zostatková alokácia pre aktivitu
A špecifického cieľa 1.4.1. časť
projekty zastaraných
19 281 669 spaľovacích zariadení vo
verejných budovách Investičná
priorita 6e
Spolu 083

207 461 987

158 179 399

x

49 282 588

Rozdiel

Tabuľka č. 11 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 084
Kód oblasti intervencie

Celková alokácia podľa
OP

Alokácie pre realizované a
plánované výzvy v EUR

Číslo výzvy a poznámka

084 - Integrovaná
prevencia a kontrola
znečisťovania (IPKZ)

2 127 660

Národný projekt pre
infoaktivity a plánovaná
2 127 660 výzva pre infoaktivity aktivita B špecifického cieľa
1.4.1. Investičná priorita 6e

Spolu 084

2 127 660

2 127 660

Rozdiel

x

0
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Tabuľka č. 12 – detailný popis finančných alokácií pre oblasť intervencie 089
Kód oblasti intervencie

Celková alokácia podľa
OP

Alokácie pre realizované a
plánované výzvy v EUR

Číslo výzvy a poznámka
3. otvorená v rámci aktivity A

23 000 000 špecifický cieľ 1.4.2. Investičná
priorita 6e
4. otvorená v rámci aktivity A

5 330 000 špecifický cieľ 1.4.2. Investičná
089 - Rekultivácia
priemyselných plôch a
kontaminovanej pôdy

priorita 6e

180 858 298

5. otvorená v rámci aktivity A

149 000 000 špecifický cieľ 1.4.2. Investičná
priorita 6e
zostatková alokácia na aktivitu
B špecifického cieľa 1.4.2.
2 169 586 Investičná priorita 6e, národný
projekt na infoaktivity

Spolu 089

180 858 298

179 499 586

x

1 358 712

Rozdiel

S_Hodnotenie OP KŽP_príloha2_310517 - 14 June 2017
© 2017 KPMG Slovensko spol. s r.o.. All rights reserved.

15

