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 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

Program: Environmentálny fond
Oblasť: A - Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
Činnosť A3: Podpora projektov zameraných adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy pri
súčasnom zlepšení kvality ovzdušia pre rok 2018
Finančná podpora je určená samosprávam na financovanie investícií súvisiacich so zabezpečením
kvality ovzdušia požadovanej vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia pri súčasnej realizácii adaptačných opatrení na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy.
Ide o financovanie opatrení zelenej infraštruktúry, ktorých súčasťou je napr. zatrávňovanie plošných
zdrojov znečisťovania ovzdušia, umývanie plôch a komunikácií v správe obcí, výsadba zelene (napr.
zelených plotov pozdĺž komunikácií) na zníženie znečistenia ovzdušia zo zaprášených povrchov
následkom dopravy alebo veterného počasia v obciach, a iných opatrení.
Oprávnenými žiadateľmi sú:
- Obec - založená v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Samosprávny kraj - v zmysle § 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 334/2007 Z. z..
Výzva zverejnená na:
Predpokladaný mesiac zverejnenia
http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie
výzvy:
následne 06/2019 a 06/2020
Špecifikácia oblastí podpory na budúci kalendárny rok je
vyhlasovaná každoročne vždy v júni predchádzajúceho
roka, následne v septembri dochádza k otvoreniu web
Dodatočné informácie:
aplikácie s možnosťou podať žiadosť. Dátum uzávierky
predkladania žiadostí je stanovený na posledný pracovný
deň mesiaca október príslušného roka.

