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
Program1:

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: 1.2 – 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
Aktivita: B. Zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných
tokoch za účelom podpory biodiverzity a zabezpečovania ekosystémových služieb
Identifikované výzvy EŠIF so synergickým účinkom k programu:
Program: Program rozvoja vidieka
Priorita: 4
Fokusová oblasť: 4 b Zlepšenie vodného hospodárstva vrátane riadenia používania hnojív a pesticídov
Opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku,
Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie životaschopnosti lesov,
Opatrenie 10 – Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie,
Opatrenie 12 – Natura 2000,
Opatrenie 13 – Platby za znevýhodnené prírodné podmienky,
Opatrenie 15 – Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov

Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy:

na rok 2017 nie je v súčasnosti zverejnený
harmonogram

Dodatočné zdroje informácií:

www.apa.sk

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

http://www.minzp.sk/eu/moznosti-financovaniaprojektov/projekty-so-zahranicnou-pomocou/life/

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

1

Programom sa rozumie: Všetky programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, vrátane Programu rozvoja vidieka a Operačného programu Rybné
hospodárstvo a programov cieľa Európska územná spolupráca, v rámci ktorých pôsobí SR ako riadiaci orgán.
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Dodatočné informácie:

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 7.2.20172.
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Vypĺňa sa až pri zverejnení výzvy.

