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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 efektívnosti využívania zdrojov 

Investičná priorita: 1.3 – Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy a podpora ekosystémových služieb, a to aj 
prostredníctvom sústavy Natura 2000 a zelenej infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.3.1 – Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci 
sústavy Natura 2000 

B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy 
a budovania zelenej infraštruktúry 

Identifikované výzvy EŠIF so synergickým účinkom k programu 

 

Program: Program rozvoja vidieka SR  

Priorita: P4 Obnova, zachovanie a posilnenie ekosystémov, ktoré súvisia s poľnohospodárstvom a lesným 
hospodárstvom 

Opatrenia:  

M04 – Investície do hmotného majetku; 

M12 – Platby v rámci sústavy Natura 2000 a podľa rámcovej smernice o vode; 

M13 – Platby pre oblasti s prírodnými alebo inými osobitnými obmedzeniami. 

Cieľom opatrení je prispieť k zachovaniu biodiverzity prostredníctvom ochrany dropa fúzatého, ochrany 
biotopov sysľa pasienkového, vytváraniu multifunkčných okrajov polí, podpory ochrany plôch poloprírodných 
a prírodných trávnych porastov, ako aj podpory integrovanej produkcie vybraných plodín, ktorá prispeje 
k zníženiu ohrozenia hnojivami a herbicídmi a taktiež k ochrane proti erózii vybranými agrotechnickými 
opatreniami. Podpora bude smerovaná prioritne na územia sústavy Natura 2000. Zároveň bude podporené 
ekologické poľnohospodárstvo, ktoré má významný vplyv na biodiverzitu a podporí realizáciu osobitných 
metód hospodárenia na vybraných územiach Natura 2000. 

Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy: 
v harmonograme výziev na rok 2017 nie je plánovaná v danej 
oblasti výzva   

Dodatočné zdroje informácií: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=935 

  

Program: Program Európskej komisie pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE 

Podprogram: Životné prostredie 

Prioritná oblasť: Príroda a biodiverzita 

Program je doplnkovým nástrojom k EŠIF, pričom jeho cieľom, v rámci uvedenej prioritnej oblasti, je prispievať 
k tvorbe a vykonávaniu politiky a právnych predpisov Únie v oblasti prírody a biodiverzity vrátane Stratégie EÚ 
v oblasti biodiverzity do roku 2020 a smerníc 92/43/EHS a 2009/147/ES, najmä prostredníctvom uplatňovania, 
vývoja, testovania a demonštrácie prístupov, najlepších postupov a riešení; podporovať ďalší rozvoj, realizáciu 
a riadenie sústavy Natura 2000, a to najmä uplatňovanie, vývoj, testovanie a demonštráciu integrovaných 
prístupov k vykonávaniu prioritného akčného rámca (PAF). 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=935
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Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy: 
Výzva zverejnená na: 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm 

Dodatočné informácie: 

Okrem grantov je financovanie projektov LIFE zabezpečené aj 
prostredníctvom finančných nástrojov, ktorými sú Nástroj na 
financovanie prírodného kapitálu (NCFF) a Nástroj na súkromné 
financovanie energetickej efektívnosti (PF4EE). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/LSU/?uri=CELEX%3A32013R1293 

  

Program: Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 

Prioritná os 2: Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre 

ŠC 2.2 - Podporiť obnovu a manažment ekologických koridorov 

Cieľom je podpora strategických rámcov a vývoj konkrétnych riešení na obnovu, zachovanie a zlepšenie siete 
zelených infraštruktúr/biokoridorov nadnárodného významu v dunajskom regióne, pozostávajúcich 
z prirodzených a poloprirodzených biotopov, s cieľom znížiť fragmentáciu ekosystémov a zlepšiť konektivitu 
medzi lokalitami v sieti Natura 2000, redukciou bariér, opätovného napojenia priľahlých údolných nív/mokradí, 
zlepšenie priestorového manažmentu a vodného hospodárstva a ochrany prírody. 

Predpokladaný termín zverejnenia výzvy: výzva uzatvorená v jún 2017 

Dodatočné informácie: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/ 

  

Program:  Environmentálny fond 

D. Oblasť: Ochrana prírody a krajiny 

Činnosť D1: Zakladanie prvkov ÚSES na základe schválenej dokumentácie ÚSES 

Podpora je zameraná na realizáciu aktivít, ktorých cieľom je vytváranie a udržiavanie územného systému 
ekologickej stability. 

Činnosť D2: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov 

Podpora je zameraná na realizáciu činností zameraných na odstraňovanie inváznych druhov, sledovanie 
výskytu, veľkosti populácií a spôsobu šírenia nepôvodných druhov a reguláciu rozširovania nepôvodných 
druhov v súlade s § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 
(regulácia rozširovania nepôvodných druhov a odstraňovanie inváznych druhov). 

Činnosť D5: Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov 
a biotopov 

Podpora je zameraná na realizáciu opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených 
druhov a biotopov národného alebo európskeho významu, ktoré sa nedajú zabezpečiť bežným 
obhospodarovaním. 

Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy: 
Výzva zverejnená na: 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora 

Dodatočné informácie: 
v prípade vyhlásenia výzvy, uvedené informácie budú 
zverejnené na: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie 
http://www.envirofond.sk/sk/podpora/mimoriadne-dotacie 
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