ZOZNAM NÁRODNÝCH PROJEKTOV
Operačného programu Kvalita
životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
verzia 3.0, 12. jún 2018

Monitorovací výbor pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“) na svojom 5. zasadnutí dňa 29. 5. 2018 schválil
v súlade § 26 ods. 2 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov dva nové zámery
národných projektov, a to „Zelená domácnostiam II.“ a „Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach
proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA“, čím sa dopĺňa Zoznam
národných projektov OP KŽP.

ZOZNAM NÁRODNÝCH PROJEKTOV OP KŽPi:
Por.
Názov
Názov
Priradenie projektu k špecifickým cieľom OP
číslo
žiadateľa
projektu
1. Slovenská
Zlepšovanie
Prioritná os 1: Udržateľné využívanie
agentúra
informovanosti prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
životného
a poskytovanie environmentálnej infraštruktúry
prostredia
poradenstva
INVESTIČNÁ PRIORITA 1.1: Investovanie do
v oblasti
sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť
zlepšovania
požiadavky environmentálneho acquis Únie a
kvality
pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v
životného
súvislosti s investíciami nad rámec uvedených
prostredia na
požiadaviek
Slovensku
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.1.1: Zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a
podpora predchádzania vzniku odpadov
Aktivita A. Podpora nástrojov informačného
charakteru so zameraním na predchádzanie
vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu
odpadov a zhodnocovania odpadov
INVESTIČNÁ PRIORITA 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
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.2.3: Vytvorenie východísk
pre stanovenie opatrení smerujúcich k
dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a
povrchových vôd

Predpokladaná výška oprávnených výdavkov
v€

24 000 000,00

Aktivita C. Podpora zefektívnenia nástrojov
koncepčného a informačného charakteru
uplatňovaných v oblasti ochrany vôd a vodného
hospodárstva
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 rámci sústavy Natura 2000
Aktivita D. Zlepšenie informovanosti a zapojenia
kľúčových sektorov a verejnosti na úseku
ochrany prírody a krajiny v rámci
INVESTIČNÁ PRIORITA 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
1.4.1:
Zníženie
znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
Aktivita B. Informovanie o ochrane ovzdušia a
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1.4.2: Zabezpečenie sanácie
environmentálnych záťaží v mestskom prostredí,
ako aj v opustených priemyselných lokalitách
(vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
Aktivita B. Zlepšenie informovanosti o
problematike environmentálnych záťaží
Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy so zameraním na
ochranu pred povodňami
INVESTIČNÁ PRIORITA 2.1: Podpora
investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy

2.

3.

Slovenská
inovačná
a energetická
agentúra

Slovenská
inovačná
a energetická
agentúra

Žiť energiou

Odborne
o energii

vrátane ekosystémových prístupov
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1.1 Zníženie rizika
povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Aktivita
F.
Informačné
programy
o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy
a možnostiach proaktívnej adaptácie
Prioritná os 4. Energeticky efektívne
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
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
Prioritná os 4. Energeticky efektívne
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
Aktivita E. Zavádzanie systému pravidelného

33 106 444,00

8 210 398,00

4.

5.

6.

Slovenská
inovačná
a energetická
agentúra

Slovenská
inovačná
a energetická
agentúra

Slovenská
agentúra
životného
prostredia

Rozšírenie
monitorovania
energetickej
efektívnosti

Zelená
domácnostiam

poradenstva a zvyšovania informovanosti pre
verejný sektor, energetických manažérov,
audítorov, poskytovateľov energetických služieb
Prioritná os 4. Energeticky efektívne
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
Aktivita
F.
Rozšírenie
monitorovania
energetickej efektívnosti, využívania OZE
a iných nízkouhlíkových opatrení
Prioritná os 4. Energeticky efektívne
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch
INVESTIČNÁ PRIORITA 4.1: Podpora výroby a
distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE
na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Aktivita C: Inštalácia malých zariadení na
využívanie OZE

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1.2 Zvýšenie výkonu
malých zariadení na využívanie OZE v
Bratislavskom samosprávnom kraji
Aktivita A: Inštalácia malých zariadení na
využívanie OZE
Podpora
Prioritná os 1: Udržateľné využívanie
biodiverzity
prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
prvkami zelenej environmentálnej infraštruktúry
infraštruktúry
INVESTIČNÁ PRIORITA 1.3: Ochrana a
obnova biodiverzity a pôdy a podpora
v obciach

5 032 179,00

45 000 000,00

Slovenska –
Zelené obce
Slovenska

7.

Slovenská
inovačná
a energetická
agentúra

Zelená
domácnostiam
II.

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
Aktivita B: Zachovanie a obnova biodiverzity a
ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich
revitalizácie,
obnovy
a
budovania
zelenej
infraštruktúry
Prioritná os 4. Energeticky efektívne
nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch

7 000 000,00

48 000 000,00

INVESTIČNÁ PRIORITA 4.1: Podpora výroby a
distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE
na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Aktivita C: Inštalácia malých
využívanie OZE
8.

Slovenská
agentúra
životného
prostredia

Informačný
program
o nepriaznivých
dôsledkoch
zmeny klímy
a možnostiach
proaktívnej
adaptácie
Akčný plán na
riešenie
dôsledkov
sucha
a nedostatku
vody
H2ODNOTA
JE VODA

zariadení

na

Prioritná os 2: Adaptácia na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy so zameraním na
ochranu pred povodňami
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
F:
Informačné
programy
nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy
možnostiach proaktívnej adaptácie

o
a

2 500 000,00

Bližšie informácie o jednotlivých projektových zámeroch národných projektov OP KŽP sa zverejňujú na webovom sídle OP KŽP v časti „Monitorovací výbor pre OP
KŽP“ (http://www.op-kzp.sk/obsah-implementacia-progamu/monitorovaci-vybor-pre-operacny-program-kvalita-zivotneho-prostredia/).
Informácie o zámeroch národných projektov a nové zámery národných projektov „Zelená domácnostiam II.“ a „Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny
klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA“ sa zverejňujú na webovom sídle OP KŽP
v časti „Monitorovací výbor pre OP KŽP“ (http://www.op-kzp.sk/obsah-implementacia-progamu/monitorovaci-vybor-pre-operacny-program-kvalita-zivotnehoprostredia/)
i

