Príloha výzvy č. 6 - 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 efektívnosti 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
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: B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Identifikované výzvy EŠIF so synergickým účinkom k programu:
Program: Operačný program Výskum a inovácie
Prioritná os: 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Tematický cieľ: 1 – Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
Investičná priorita: 1.2 – Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a
synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä
podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických
inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie
prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných
projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v
základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel
Špecifický cieľ: 1.2.2 – Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy:

marec 16

Dodatočné zdroje informácií:

http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2014---2020/140174s

Program: Interreg Europe
Prioritná os: 4 Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov
Tematický cieľ: 6 – Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
Investičná priorita: 6(g) – Podpora prechodu priemyslu na hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, podpora
zeleného rastu, ekologických inovácií a riadenia environmentálneho správania vo verejnom a súkromnom
sektore
Špecifický cieľ: 4.2 – Zlepšiť implementáciu politík a programov regionálneho rozvoja, najmä programov
zameraných na investovanie do rastu a zamestnanosti, a pokiaľ je to relevantné, programov EÚS zameraných
na zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov, zelený rast a eko-inovácie a riadenie environmentálneho
správania.
Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy:

apríl 16

Príloha výzvy č. 6 - Identifikácia oblastí podpory v rámci ktorých budú EŠIF a ostatné nástroje
podpory použité synergickým a komplementárnym spôsobom

Dodatočné zdroje informácií:

http://www.interregeurope.eu/

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

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://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instrument
s/index.htm a http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Identifikovaná podpora z nástrojov SR (dotačné schémy, granty a pod.):
Program: Environmentálny fond
Dodatočné informácie:

Špecifikácia činností na rok 2016 je zverejnená na http://0534envirofond-web.millennium.sk/sk/podpora/dotacie.
Termín predloženia žiadostí každoročne do 30. októbra.
www.envirofond.sk

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 03.02.2016.

