
Príloha č. 6 výzvy - 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 
 

Program: 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 efektívneho využívania zdrojov 

Investičná priorita: 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 
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 
1.3 Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj prostredníctvom sústavy 
Natura 2000 a zelenej infraštruktúry 
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: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné 
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 
1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných 
a povrchových vôd 
1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 
1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality  

Aktivita A. Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku 
odpadov, na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov  
Aktivita C. Podpora zefektívnenia nástrojov koncepčného a informačného charakteru uplatňovaných v 
oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva  
Aktivita D. Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na úseku ochrany 
prírody a krajiny  
Aktivita B. Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania  

Identifikované výzvy EŠIF so synergickým účinkom k programu 

Neboli identifikované 

Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy:  

Dodatočné zdroje informácií:  

  

Program:  

Podprogram:  

Prioritná oblasť: 

Zverejnenie výzvy:  

Dodatočné informácie:  

 


