
Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
na kalendárny rok
1
: 2022

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia:
2 

Ministerstvo životného prostredia SR

Verzia
3
: 5

Dátum 

vyhlásenia

Dátum 

uzavretia
9

OP KŽP PO1 1.1.1

Oprávnená aktivita B: Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním 

na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu 

komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov; podpora bude zameraná konkrétne na nasledovné aktivity:

a.  výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu 

nie nebezpečných odpadov, vrátane úpravy odpadov ako súčasti technológie recyklácie;

b.   výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na 

zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie BRO; 

c.   výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na 

zhodnocovanie, t. j. na aeróbne a anaeróbne spracovanie BRO vrátane produkcie 

bioplynu využívaného na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie;

d.   výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na opätovné 

spracovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo - 

iba pre opätovné spracovanie tých druhov/prúdov nie nebezpečných odpadov, v ktorých 

prípade nie je v zmysle cieľov a opatrení POH SR uvádzaná podpora financovania 

recyklácie (okrem zariadení na opätovné spracovanie biologicky rozložiteľných 

odpadov na drevnú štiepku, pelety a brikety ako palivo); 

e.   výstavba nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových 

komunálnych odpadov.

(schéma štátnej pomoci)

- subjekty územnej samosprávy

- združenia fyzických alebo 

právnických osôb

- neziskové organizácie poskytujúce 

všeobecne prospešné služby

- fyzické alebo právnické osoby 

(podľa § 2 ods. 2 Obchodného 

zákonníka)

oprávnené na podnikanie v oblasti 

nakladania s iným ako nebezpečným

odpadom

celé územie 

SR 
KF otvorená 8/2022

do 

vyčerpania 

alokácie

10 000 000 

EUR

RO pre OP 

KŽP
Bez identifikovaných synergií

RO po komunikácii s

príslušným partnerom

dospel k názoru, že

predmetný synergický

účinok pri plánovanej

výzve nie je relevantný

OP KŽP PO1 1.2.3

Oprávnená aktivita: A. 

Zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti

vôd

- právnická osoba poverená MŽP SR 

na zisťovanie množstva, režimu,

kvality povrchových vôd a vplyvov 

pôsobiacich na kvalitu povrchových

vôd

- právnická osoba poverená MŽP SR 

na zisťovanie výskytu, množstva,

režimu a kvality podzemných vôd

 podľa vodného zákona

- správca vodohospodársky 

významných vodných tokov podľa 

vodného

zákona

celé územie 

SR 
KF otvorená 8/2022

do 

vyčerpania 

alokácie

5 000 000 

EUR

RO pre OP 

KŽP
Bez identifikovaných synergií

RO po komunikácii s

príslušným partnerom

dospel k názoru, že

predmetný synergický

účinok pri plánovanej

výzve nie je relevantný

4
 Uzavretá výzva/otvorená výzva.

5
 Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva vyhlásiť v štruktúre MM/RRRR.

6
 Uvádza sa iba v prípade uzavretej výzvy v štruktúre MM/RRRR, v ktorom sa plánuje výzva ukončiť, v prípade otvorených výziev sa uvádza ,,do vyčerpania alokácie“ (resp. skutočnosť, na základe ktorej sa výzva uzavrie).

7
 Uvádza sa RO, resp. SO, ktorý vyhlasuje výzvu. Uviesť RO, resp. SO, ktoré vyhlasujú výzvu v prípade, ak je harmonogram zostavený za celý OP a uvádzajú sa výzvy za RO aj SO. Ak je harmonogram zostavený výlučne za RO alebo za jeden konkrétny SO, predmetný stĺpec sa nemusí uviesť a postačuje identifikácia RO alebo SO v hlavičke.

8 
Vypĺňa sa v prípade, ak RO vo vzťahu ku konkrétnej výzve plánuje využiť dvojkolový proces výberu ŽoNFP. V opačnom prípade RO stĺpce nevypĺňajú.

9 
V prípade otvorených výziev na predkladanie projektových zámerov sa uvádza ,,Otvorená výzva na predkladanie PZ“.

10
 RO uvedie synergie medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR na základe spolupráce s inými RO, a so zástupcami inštitúcií zodpovednými za implementáciu tematicky príslušných ostatných nástrojov podpory EÚ a SR.

11
 V prípade, ak boli identifikované synergie, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 
MP CKO č. 11, uvedie sa dôvod, napr.: predmetná synergia bola identifikovaná na základe komunikácie medzi príslušnými RO, RO považuje predmetnú synergiu za opodstatnenú, a pod.

12
 V prípade, ak nebola identifikovaná synergia, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 MP CKO č. 11 a je relevantná pre  príslušný kalendárny rok (tzn. plánuje sa vyhlásiť synergická výzva/vyzvanie), uvedie sa dôvod, napr.: RO po komunikácii s príslušným partnerom dospel k názoru, že predmetný synergický účinok pri plánovanej výzve/vyzvaní nebude, resp. nie je relevantný.

** Výzva už bola vyhlásená

Operačný 

program

OP KŽP

Indikatívna 

výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

výzvu (zdroje 

EÚ)

Prioritná os

Špecifický 

cieľ (v prípade 

PRV fokusová 

oblasť, 

opatrenie/podo

patrenie)

Oprávnení žiadatelia

Oprávnená aktivita B: Vypracovanie akčných plánov a realizácia opatrení s cieľom  

systematického mapovania, eradikácie, potláčania a následného monitoringu inváznych 

druhov rastlín

Oprávnené 

územie
Fond

Forma 

výzvy
4

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy
5

otvorená 7/2022

do

vyčerpania

alokácie

800 000 EUR

Zameranie výzvy

/ /
Bez identifikovaných synergií

/

RO po komunikácii s 

príslušným partnerom 

dospel k názoru, že 

predmetný synergický 

účinok pri plánovanej 

výzve nie je 

relevantný.

RO pre OP 

KŽP
PO1 1.3.1

rozpočtové a príspevkové organizácie 

zriadené MŽP SR s pôsobnosťou v 

oblasti ochrany prírody

celé územie 

SR 
KF

Dátum 

uzavretia 

výzvy
6

Zdôvodnenie 

identifikácie synergií
11

Zdôvodnenie 

neidentifikácie 

synergií
12

Identifikované synergie
10

 (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)

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov
8

Poskytovateľ
7

SO pre OP 

KŽP –

Slovenská 

inovačná a

energetická 

agentúra

PO4 4.1.1
fyzické a/alebo právnické osoby                                                                                                                                                                                                                                                                

oprávnené na podnikanie

územie 

menej 

rozvinutých 

regiónov SR

EFRR
15 000 000 

EUR
/ / Bez identifikovaných synergií /

RO po komunikácii s 

príslušným partnerom 

dospel k názoru, že 

predmetný synergický 

účinok pri plánovanej 

výzve nie je 

relevantný.

OP KŽP

Oprávnená aktivita B:   

Výstavba zariadení na: 

- výrobu vodíka elektrolýzou s využitím OZE, prípadne aj v kombinácii s jeho 

distribučnou sieťou a/alebo čerpacou stanicou vodíkovej mobility v súlade so 

zameraním EZD;

(schéma štátnej pomoci)

otvorená 

výzva
3/2022 **

do 

vyčerpania 

alokácie

OP KŽP PO4 4.1.1

Oprávnená aktivita B:   

Výstavba zariadení na: 

- využitie slnečnej energie na výrobu elektriny;

(schéma štátnej pomoci)

fyzické a/alebo právnické osoby                                                                                                                                                                                                                                                                

oprávnené na podnikanie

územie 

menej 

rozvinutých 

regiónov SR

EFRR
otvorená 

výzva
6/2022

do 

vyčerpania 

alokácie

/

RO po komunikácii s 

príslušným partnerom 

dospel k názoru, že 

predmetný synergický 

účinok pri plánovanej 

výzve nie je 

relevantný.

10 000 000 

EUR

SO pre OP 

KŽP –

Slovenská 

inovačná a

energetická 

agentúra

/ / Bez identifikovaných synergií



Indikatívny harmonogram vyhlasovania vyzvaní pre národné projekty na kalendárny rok: 2022


Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia:
 
Ministerstvo životného prostredia SR

Verzia
3
: 5

** Vyzvanie už bolo vyhlásené  

Údaje sú vypĺňané v súlade s poznámkami, uvedenými v hárku "harmonogram výziev" 

Oprávnený 

žiadateľ

Oprávnené 

územie

Operačný 

program

OP KŽP

Zameranie 

vyzvania
Prioritná os Špecifický cieľ

PO4 4.1.1

Zelená 

domácnostiam III

Slovenská 

inovačná a 

energetická

agentúra

územie menej

rozvinutých

regiónov SR

Dátum 

uzavrenia 

vyzvania

Forma 

vyzvania

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania

otvorené 3/2022 ** N/A

Zdôvodnenie 

identifikácie synergií

Zdôvodnenie 

neidentifikácie synergií

12 750 000 EUR

Identifikované synergie (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)

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

Bez identifikovaných synergií /

SO po komunikácii s

príslušným partnerom

dospel k názoru, že

predmetný synergický

účinok pri plánovanom

vyzvaní nie je 

relevantný.



Indikatívny harmonogram vyhlasovania vyzvaní pre veľké projekty na kalendárny rok: 2022

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia:
 
Ministerstvo životného prostredia SR

Verzia
3
: 5

1. OP XX, ŠC xxx, atď.

2. OP XX, ŠC xxx, atď.

3. OP XX, ŠC xxx, atď.

Údaje sú vypĺňané v súlade s poznámkami, uvedenými v hárku "harmonogram výziev" 

Prioritná os
Špecifický 

cieľ

Operačný 

program

Identifikované synergie (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

Zdôvodnenie 

identifikácie synergií

Zdôvodnenie 

neidentifikácie 

synergií

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania

Dátum 

uzavrenia 

vyzvania

Zameranie 

vyzvania

Oprávnené 

územie

Forma 

vyzvania



Indikatívny harmonogram vyhlasovania vyzvaní pre projekty technickej pomoci na kalendárny rok: 2022

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia:
 
Ministerstvo životného prostredia SR

Verzia
3
: 5

1. OP XX, ŠC xxx, atď.

2. OP XX, ŠC xxx, atď.

3. OP XX, ŠC xxx, atď.

Údaje sú vypĺňané v súlade s poznámkami, uvedenými v hárku "harmonogram výziev" 

Operačný 

program
Prioritná os

Špecifický cieľ (v 

prípade PRV fokusová 

oblasť, 

opatrenie/podopatrenie)

Predpokladaný názov 

vyzvania

Žiadateľ/

prijímateľ

Zdôvodnenie 

identifikácie 

synergií

Zdôvodnenie 

neidentifikácie 

synergií

Identifikované synergie (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
Dátum vyhlásenia 

vyzvania

Dátum uzavrenia 

vyzvania

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

Oprávnené 

územie



Indikatívny harmonogram vyhlasovania vyzvaní pre finančné nástroje na kalendárny rok: 2022

Povinnosť predkladať harmonogram vyzvaní pre finančné nástroje, vrátane identifikácie synergií, sa nevzťahuje pre orgán zodpovedný za EÚS, PRV, OP RH a OP TP.

Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia:
 
Ministerstvo životného prostredia SR

Verzia
3
: 5

1. OP XX, ŠC xxx, atď.

2. OP XX, ŠC xxx, atď.

3. OP XX, ŠC xxx, atď.

Údaje sú vypĺňané v súlade s poznámkami, uvedenými v hárku "harmonogram výziev" 

Operačný 

program
Prioritná os Špecifický cieľ Zameranie vyzvania

Žiadateľ/

prijímateľ

Zdôvodnenie 

identifikácie 

synergií

Zdôvodnenie 

neidentifikácie 

synergií

Identifikované synergie (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

Dátum 

vyhlásenia 

vyzvania

Dátum uzavrenia 

vyzvania

Indikatívna 

výška finančných 

prostriedkov 

určených na 

vyzvanie (zdroje 

EÚ)

Oprávnené 

územie


