
PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV
1
  (2020)

Verzia
3
: 2

Dátum 

vyhlásenia

Dátum 

uzavretia

Operačný program Kvalita 

životného prostredia

1. Udržateľné 

využívanie prírodných 

zdrojov prostredníctvom 

rozvoja 

environmentálnej 

infraštruktúry

1.3.1 Zlepšenie stavu 

ochrany druhov a 

biotopov a posilnenie 

biodiverzity, najmä v 

rámci sústavy Natura 

2000

Oprávnená aktivita B: 

Zachovanie a obnova 

biodiverzity a ekosystémov a ich 

služieb mimo chránených území

prostredníctvom ich revitalizácie, 

obnovy a budovania zelenej

infraštruktúry 

- schéma štátnej pomoci

Príspevkové organizácie 

zriadené MŽP SR s 

pôsobnosťou v oblasti 

ochrany prírody

- Vlastníci alebo 

užívatelia pozemkov 

mimo chránených území 

(nezávisle od právnej 

formy subjektu) okrem 

fyzických osôb, ktoré 

nie sú oprávnené na 

podnikanie

*projekty je možné 

realizovať aj 

prostredníctvom 

inštitútu partnerstva

- celé územie 

SR- 

prednostne 

mimo 

chránených 

území

KF otvorená

08/2020

do vyčerpania 

alokácie
3 000 000 RO pre OP KŽP N/A N/A Bez identifikovaných synergií a komplementarít

Riadiaci orgán:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum schválenia
2
:  november 2019

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov
8

Oprávnené 

územie
Fond Forma výzvy

4

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy
5

Dátum 

uzavretia 

výzvy
6

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu (zdroje 

EÚ)

OP Prioritná os

N/A

Oprávnená aktivita C: 

Podpora zefektívnenia nástrojov 

koncepčného a informačného 

charakteru

uplatňovaných v oblasti ochrany 

vôd a vodného hospodárstva

N/A

Predpokladaný názov výzvy Poskytovateľ
7

Bez identifikovaných synergií a komplementarít

Špecifický cieľ (v 

prípade PRV 

fokusová oblasť, 

opatrenie/podopatreni

e)

Identifikované synergie/

komplementarity
9
 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v prípade PRV: 

fokusová oblasť, opatrenie, v prípade nástrojov podpory EÚ: 

špecifický cieľ a osobitný cieľ, a v prípade nástrojov podpory 

SR: opatrenie)

Operačný program Kvalita 

životného prostredia

1. Udržateľné 

využívanie prírodných 

zdrojov prostredníctvom 

rozvoja 

environmentálnej 

infraštruktúry

1.2.3 Vytvorenie 

východísk pre 

stanovenie opatrení 

smerujúcich k 

dosiahnutiu dobrého 

stavu

podzemných a 

povrchových vôd

subjekty ústrednej 

správy s pôsobnosťou v 

oblasti tvorby a ochrany 

životného prostredia

-subjekty územnej 

samosprávy

-neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne 

prospešné služby v 

oblasti tvorby a ochrany 

životného prostredia

- nadácie v oblasti 

tvorby a ochrany 

životného prostredia

- združenia fyzických 

alebo právnických osôb 

v oblasti tvorby a 

ochrany životného 

prostredia

- Výskumný ústav 

vodného hospodárstva

-Slovenský 

hydrometeorologický 

ústav

-Slovenský 

vodohospodársky 

podnik, š.p

celé územie 

SR
KF otvorená 07/2020

do vyčerpania 

alokácie
600 000 RO pre OP KŽP

Oprávnení žiadatelia



Operačný program Kvalita 

životného prostredia

1. Udržateľné 

využívanie prírodných 

zdrojov prostredníctvom 

rozvoja 

environmentálnej 

infraštruktúry

1.4.1 Zníženie 

znečisťovania 

ovzdušia a zlepšenie 

jeho kvality

Oprávnená aktivita C. 

Skvalitňovanie monitorovania 

ovzdušia (skvalitnenie emisných 

inventúr a projekcií emisií)

subjekty ústrednej 

správy s pôsobnosťou v 

oblasti tvorby a ochrany 

životného prostredia

subjekty územnej 

samosprávy - vyššie 

územné celky

celé územie 

SR
KF otvorená

 09/2020 do vyčerpania 

alokácie
2 000 000 RO pre OP KŽP N/A N/A

Bez identifikovaných synergií a komplementarít

Operačný program Kvalita 

životného prostredia

2. Adaptácia na 

nepriaznivé dôsledky 

zmeny klímy so 

zameraním na ochranu 

pred povodňami

2.1.1 Zníženie rizika 

povodní a 

negatívnych 

dôsledkov zmeny 

klímy

Oprávnená aktivita C: 

Vodozádržné opatrenia v 

urbanizovanej krajine 

- mimo schémy štátnej pomoci

- subjekty verejnej 

správy

- združenia fyzických 

alebo právnických osôb

- neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne 

prospešné služby

celé územie 

SR
KF otvorená 01/2020

do vyčerpania 

alokácie
10 000 000 RO pre OP KŽP N/A N/A

Bez identifikovaných synergií a komplementarít

Operačný program Kvalita 

životného prostredia

2. Adaptácia na 

nepriaznivé dôsledky 

zmeny klímy so 

zameraním na ochranu 

pred povodňami

2.1.1 Zníženie rizika 

povodní a 

negatívnych 

dôsledkov zmeny 

klímy

Oprávnená aktivita C: 

Vodozádržné opatrenia v 

urbanizovanej krajine 

– v  rodinných a bytových 

domoch 

- mimo schémy štátnej pomoci

subjekty územnej 

samosprávy - obce a 

mestá

celé územie 

SR
KF otvorená 01/2020

do vyčerpania 

alokácie
5 000 000 RO pre OP KŽP N/A N/A

Bez identifikovaných synergií a komplementarít



Operačný program Kvalita 

životného prostredia

4. Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové 

hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch

4.1.1 Zvýšenie 

podielu OZE na 

hrubej konečnej 

energetickej spotrebe 

SR

Oprávnená aktivita A: 

Výstavba

zariadení využívajúcich biomasu

prostredníctvom rekonštrukcie a 

modernizácie existujúcich

energetických zariadení s 

maximálnym tepelným

príkonom 20 MW na báze

fosílnych palív

Oprávnená aktivita B: 

Výstavba zariadení na:

• využitie slnečnej energie na 

výrobu tepla,

• využitie aerotermálnej, 

hydrotermálnej alebo 

geotermálnej energie s použitím 

tepelného čerpadla; 

• využitie geotermálnej energie 

priamym využitím na výrobu 

tepla a prípadne aj v kombinácii s 

tepelným čerpadlom; 

• výrobu a energetické 

- fyzické a/alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie

územie menej 

rozvinutých 

regiónov SR

EFRR otvorená 01/2020
do vyčerpania 

alokácie
10 000 000

SO pre OP KŽP 

–Slovenská 

inovačná a 

energetická 

agentúra

N/A N/A Bez identifikovaných synergií a komplementarít

Operačný program Kvalita 

životného prostredia

4. Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové 

hospodárstvo vo 

všetkých sektoroch

4.4.1 Zvyšovanie 

počtu miestnych 

plánov a opatrení 

súvisiacich s 

nízkouhlíkovou 

stratégiou pre všetky 

typy území 

Oprávnená aktivita A: 

Vypracovanie a implementácia 

nízkouhlíkových stratégií pre 

všetky typy území,

najmä pre mestské oblasti 

vrátane aktualizácie a 

implementácie koncepcií rozvoja 

obcí

v oblasti tepelnej energetiky

subjekty územnej 

samosprávy

územie menej 

rozvinutých 

regiónov SR

EFRR otvorená 03/2020
do vyčerpania 

alokácie
3 500 000

SO pre OP KŽP 

–Slovenská 

inovačná a 

energetická 

agentúra

N/A N/A

Bez identifikovaných synergií a komplementarít

2 
Pred zverejnením na webových stránkach RO doplní dátum schválenia pracovnou komisiou

3 
RO uvedie číslo verzie v celočíselnom označení vzostupne podľa počtu aktualizácií konkrétneho plánu vyhlasovania výziev

4
 Uzavretá výzva/otvorená výzva  

5
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva vyhlásiť

6
 Uvádza sa iba v prípade uzavretej výzvy, pričom sa  uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva ukončiť

7
 Uvádza sa RO, resp. SO, ktorý vyhlasuje výzvu 

8 
Vypĺňa sa v prípade, ak RO vo vzťahu ku konkrétnej výzve plánuje využiť dvojkolový proces výberu ŽoNFP

9
 RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

1
 V pláne vyhlasovania výziev sa uvádzajú údaje o plánovaných výzvach a súvisiacich výzvach na predkladanie projektových zámerov (plány vyhlasovania vyzvaní, t. j. údaje za národné projekty, veľké projekty, projekty technickej pomoci a finančné nástroje sú uvádzané na nasledujúcich zošitoch)



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - VEĽKÉ PROJEKTY (2020)

Verzia
3
: 2

N/A

N/A

N/A

1 
Uvádza sa úroveň NUTS III - (samosprávné kraje)

2 
Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie 

3
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

4
 Uvádza sa iba v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

5
 RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

Riadiaci orgán:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum schválenia
2
: november 2019

Dátum 

uzavrenia 

vyzvania
4

Predpokladaný 

názov vyzvania
OP Prioritná os

Špecifický 

cieľ

Identifikované synergie/

komplementarity
5
 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v 

prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v prípade 

nástrojov podpory EÚ: špecifický cieľ a osobitný 

cieľ, a v prípade nástrojov podpory SR: opatrenie)

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

Žiadateľ/

prijímateľ

Miesto 

realizácie
1

Forma 

vyzvania
2

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania
3

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (2020)

Verzia
3
: 2

N/A

N/A

N/A

1 
Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie  

2
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

3
 Uvádza sa iba v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

4
 RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

Identifikované synergie/

komplementarity
4
 (OP, špecifiký cieľ (ŠC), 

v prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, 

v prípade nástrojov podpory EÚ: špecifický 

cieľ a osobitný cieľ, a v prípade nástrojov 

podpory SR: opatrenie)

Predpokladaný 

názov vyzvania
OP Prioritná os

Špecifický 

cieľ

Dátum 

uzavrenia 

vyzvania
3

Forma 

vyzvania
1

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania
2

Žiadateľ/

prijímateľ

Oprávnená 

kategória 

regiónu

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie 

(zdroje EÚ)

Riadiaci orgán:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum schválenia
2
: november 2019

N/A N/A N/A N/A N/AN/A N/A N/A N/A N/A



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI  (2020)

Verzia
3
: 2

N/A

N/A

N/A

1
 Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie 

2
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

3 
Uvádza sa iba v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

4
 RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

Riadiaci orgán:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum schválenia
2
: november 2019

OP Prioritná os

Špecifický cieľ (v 

prípade PRV fokusová 

oblasť, 

opatrenie/podopatrenie)

Predpokladaný názov 

vyzvania

Žiadateľ/

prijímateľ

Identifikované synergie/

komplementarity
4
 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v 

prípade PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v 

prípade nástrojov podpory EÚ: špecifický cieľ 

a osobitný cieľ, a v prípade nástrojov podpory 

SR: opatrenie)

Forma vyzvania
1

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania
2

Dátum uzavrenia 

vyzvania
3

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

Oprávnená 

kategória regiónu

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - FINANČNÉ NÁSTROJE  (2020)

Verzia
3
: 2

N/A

N/A

N/A

1
 Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie 

2
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

3 
Uvádza sa iba v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

4
 RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

Riadiaci orgán:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum schválenia
2
: november 2019

OP Prioritná os Špecifický cieľ
Predpokladaný názov 

vyzvania

Žiadateľ/

prijímateľ

Identifikované synergie/

komplementarity
4
 (OP, špecifický cieľ (ŠC), v prípade 

PRV: fokusová oblasť, opatrenie, v prípade nástrojov 

podpory EÚ: špecifický cieľ a osobitný cieľ, a v prípade 

nástrojov podpory SR: opatrenie)

Forma vyzvania
1

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania
2

Dátum uzavrenia 

vyzvania
3

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

Oprávnená 

kategória regiónu

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A


