
OP Prioritná os Špecifický cieľ

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy

Dátum 

uzavretia 

výzvy

Identifikované synergie/komplementarity

(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

1.1.1 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 

- mimo schémy štátnej pomoci

03/2016

výzva 

uzavretá dňa 

11. 7. 2016

1. OP ĽZ, ŠC 6.1.1 - Rast počtu rómskych domácností s 

prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

2. OP VaI, ŠC 1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a 

inovačných kapacít v priemysle a službách

3. LIFE, 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/

4. Environmentálny fond, 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Operačný 

program 

Kvalita 

životného 

prostredia

1. Udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej 

infraštruktúry

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 

- schéma pre miestne infraštruktúry

03/2016

výzva 

uzavretá dňa 

16. 9. 2016

1. OP ĽZ, ŠC 6.1.1 - Rast počtu rómskych domácností s 

prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

2. OP VaI, ŠC 1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a 

inovačných kapacít v priemysle a službách

3. LIFE, 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/

4. Environmentálny fond, 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Operačný 

program 

Kvalita 

životného 

prostredia

1. Udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej 

infraštruktúry

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 

-  schéma regionálnej štátnej pomoci

10/2016 N/A

1. OP ĽZ, ŠC 6.1.1 - Rast počtu rómskych domácností s 

prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

2. OP VaI, ŠC 1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a 

inovačných kapacít v priemysle a službách

3. LIFE, 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/

4. Environmentálny fond, 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách k plánovaným výzvam



Operačný 

program 

Kvalita 

životného 

prostredia

1. Udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej 

infraštruktúry

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 

- Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných 

komunálnych odpadov

12/2016 N/A

1. OP ĽZ, ŠC 6.1.1 - Rast počtu rómskych domácností s 

prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

2. OP VaI, ŠC 1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a 

inovačných kapacít v priemysle a službách

3. LIFE, 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/

4. Environmentálny fond, 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Operačný 

program 

Kvalita 

životného 

prostredia

1. Udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej 

infraštruktúry

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 

prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania 

vzniku odpadov

Aktivita C. Príprava na opätovné použite a recyklácia nebezpečných 

odpadov 

-  schéma regionálnej štátnej pomoci

10/2016 N/A

1. OP ĽZ, ŠC 6.1.1 - Rast počtu rómskych domácností s 

prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

2. OP VaI, ŠC 1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a 

inovačných kapacít v priemysle a službách

3. LIFE, 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/

4. Environmentálny fond, 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Operačný 

program 

Kvalita 

životného 

prostredia

1. Udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej 

infraštruktúry

1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich 

prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania 

vzniku odpadov

Aktivita D. Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho 

monitorovacieho a informačného systému v odpadovom  hospodárstve

03/2016 N/A N/A



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

Aktivita B. Zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných 

tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch za účelom podpory 

biodiverzity a zabezpečovania ekosystémových služieb

12/2016 N/A

1. PRV, Fokusová oblasť 4b - Zlepšenie vodného 

hospodárstva vrátane riadenia používania hnojív a 

pesticídov, 

Opatrenie - 4 Investície do hmotného majetku,

8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenie 

životaschopnosti lesov,

10 Agroenvironmentálno-klimatické opatrenie,

12 Natura 2000,

13 Platby za znevýhodnené prírodné podmienky,

15 Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a 

ochrana lesov

2. LIFE, 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/

3. Environmentálny fond, 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

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

Aktivita A. Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie 

starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia 

(vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy 

- Realizácia schválených dokumentov starostlivosti(mimo schémy 

štátnej pomoci)

12/2016 N/A

1. Program Interreg V – B Dunaj, 

ŠC 2.2 - Podporiť udržateľné využívanie prírodného a 

kultúrneho dedičstva a zdrojov, 

ŠC 2.3 - Podpora obnovy a manažmentu ekologických 

koridorov, 

ŠC 2.4 Zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika pohrôm

2. LIFE, 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/

3. Environmentálny fond, 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie
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

Aktivita C. Dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a 

biotopov európskeho významu a reportingu

04/2016 N/A N/A



Operačný 

program 

Kvalita 

životného 

prostredia

1. Udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej 

infraštruktúry

1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Aktivita A. Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií 

znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch 

znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek 

smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite 

okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe - Inštalovanie a 

modernizácia technológií na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo 

stacionárnych zdrojov znečisťovania, najmä odlučovacích zariadení a 

iných koncových technológii;

Opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom 

zníženia emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia

(notifikovaná schéma štátnej pomoci)

04/2016

07/2016

*výzva 

uzavretá dňa 

15. 7. 2016

1. LIFE, 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/

2. Environmentálny fond, 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

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

Aktivita A. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané 

na vodný tok

12/2016 N/A

1. IROP, ŠC 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov 

v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom 

budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou 

urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj 

zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia 

ovzdušia a hluku

2. LIFE, 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/

3. Environmentálny fond, 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

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

Aktivita B. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami 

realizované mimo vodných tokov

12/2016 N/A

1. IROP, ŠC 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych aspektov 

v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom 

budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou 

urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj 

zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia 

ovzdušia a hluku

2. LIFE, 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/

3. Environmentálny fond, 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie



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

Aktivita A. Výstavba zariadení využívajúcich biomasu 

prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich 

energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na 

báze fosílnych palív

12/2016 03/2017

1. OP VaI, ŠC 1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a 

inovačných kapacít v priemysle a službách

2. PRV, Fokusová oblasť 5c - Uľahčenie dodávok a 

využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších 

produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových 

surovín na účely bioekonomiky, 

Opatrenie - 4 Investície do hmotného majetku,

6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej 

činnosti

3. PRV, Fokusová oblasť 6b - Podpora miestneho rozvoja 

vo vidieckych oblastiach, 

Opatrenie - 7 Základné služby a obnova dedín vo 

vidieckych oblastiach,

19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

4. INTERREG EUROPE, ŠC 3.1 - Zlepšiť implementáciu 

politík a programov regionálneho rozvoja, najmä 

programov zameraných na investovanie do rastu a 

zamestnanosti a, pokiaľ je to relevantné, programov EÚS 

zaoberajúcich sa prechodom na nízkouhlíkové 

hospodárstvo

5. HORIZONT 2020, http://h2020.cvtisr.sk/

6. EIB, http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/eib/index_sk.htm#goto_2

7. Environmentálny fond, 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie



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

Aktivita B. Výstavba zariadení na:

• výrobu biometánu; 

• využitie vodnej energie; 

• 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 využívanie bioplynu, skládkového plynu a 

plynu z čistiarní odpadových vôd.

12/2016 03/2017

1. OP VaI, ŠC 1.2.2 - Rast výskumno-vývojových a 

inovačných kapacít v priemysle a službách

2. PRV, Fokusová oblasť 5c - Uľahčenie dodávok a 

využívania obnoviteľných zdrojov energie, vedľajších 

produktov, odpadov, zvyškov a iných nepotravinových 

surovín na účely bioekonomiky, 

Opatrenie - 4 Investície do hmotného majetku,

6 Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej 

činnosti

3. PRV, Fokusová oblasť 6b - Podpora miestneho rozvoja 

vo vidieckych oblastiach, 

Opatrenie - 7 Základné služby a obnova dedín vo 

vidieckych oblastiach,

19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

4. INTERREG EUROPE, ŠC 3.1 - Zlepšiť implementáciu 

politík a programov regionálneho rozvoja, najmä 

programov zameraných na investovanie do rastu a 

zamestnanosti a, pokiaľ je to relevantné, programov EÚS 

zaoberajúcich sa prechodom na nízkouhlíkové 

hospodárstvo

5. HORIZONT 2020, http://h2020.cvtisr.sk/

6. EIB, http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/eib/index_sk.htm#goto_2

7. Environmentálny fond, 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie



Operačný 

program 

Kvalita 

životného 

prostredia

4. Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo 

vo všetkých sektoroch

4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v 

podnikoch

Aktivita A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP

12/2016 N/A

1. INTERREG EUROPE, ŠC 3.1 - Zlepšiť implementáciu 

politík a programov regionálneho rozvoja, najmä 

programov zameraných na investovanie do rastu a 

zamestnanosti a, pokiaľ je to relevantné, programov EÚS 

zaoberajúcich sa prechodom na nízkouhlíkové 

hospodárstvo

2. HORIZONT 2020, http://h2020.cvtisr.sk/

3. EIB, http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/eib/index_sk.htm#goto_2

4. Podporné programy SIEA, 

https://www.siea.sk/energeticke-audity-verejnych-budov/, 

http://www.siea.sk/podporne-programy

5. Dotácie MH SR, dotácie z rozpočtovej kapitoly 

ministerstva v zmysle čl. 2 zákona č. 71/2013 Z. z. z 19. 

marca 2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva SR

6. Prevádzková podpora OZE, zákon č. 309/2009 Z. z. o 

podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov



Operačný 

program 

Kvalita 

životného 

prostredia

4. Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo 

vo všetkých sektoroch

4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v 

podnikoch

Aktivita B. Implementácia opatrení z energetických auditov

12/2016 N/A

1. INTERREG EUROPE, ŠC 3.1 - Zlepšiť implementáciu 

politík a programov regionálneho rozvoja, najmä 

programov zameraných na investovanie do rastu a 

zamestnanosti a, pokiaľ je to relevantné, programov EÚS 

zaoberajúcich sa prechodom na nízkouhlíkové 

hospodárstvo

2. HORIZONT 2020, http://h2020.cvtisr.sk/

3. EIB, http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/eib/index_sk.htm#goto_2

4. Podporné programy SIEA, 

https://www.siea.sk/energeticke-audity-verejnych-budov/, 

http://www.siea.sk/podporne-programy

5. Dotácie MH SR, dotácie z rozpočtovej kapitoly 

ministerstva v zmysle čl. 2 zákona č. 71/2013 Z. z. z 19. 

marca 2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva SR

6. Prevádzková podpora OZE, zákon č. 309/2009 Z. z. o 

podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov



Operačný 

program 

Kvalita 

životného 

prostredia

4. Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo 

vo všetkých sektoroch

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Aktivita A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

12/2016 N/A

1. INTERREG EUROPE, ŠC 3.1 - Zlepšiť implementáciu 

politík a programov regionálneho rozvoja, najmä 

programov zameraných na investovanie do rastu a 

zamestnanosti a, pokiaľ je to relevantné, programov EÚS 

zaoberajúcich sa prechodom na nízkouhlíkové 

hospodárstvo.

2. Stredná Európa, ŠC 2.1 - Vytvoriť a implementovať 

riešenia na zvýšenie využitia efektívnych a obnoviteľných 

zdrojov energií vo verejných infraštruktúrach

3. HORIZONT 2020, http://h2020.cvtisr.sk/

4. EIB, http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/eib/index_sk.htm#goto_2

5. Environmentálny fond, 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

6. Podporné programy SIEA, 

https://www.siea.sk/energeticke-audity-verejnych-budov/, 

http://www.siea.sk/podporne-programy



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

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

12/2016 N/A

1. INTERREG EUROPE, ŠC 3.1 - Zlepšiť implementáciu 

politík a programov regionálneho rozvoja, najmä 

programov zameraných na investovanie do rastu a 

zamestnanosti a, pokiaľ je to relevantné, programov EÚS 

zaoberajúcich sa prechodom na nízkouhlíkové 

hospodárstvo

2. Stredná Európa, 

ŠC 2.2 - Zlepšiť územne založené nízkouhlíkové stratégie 

a politiky podporujúce zmiernenie zmeny klímy,

ŠC 2.3 - Zlepšiť kapacity pre plánovanie mobility vo 

funkčných mestských oblastiach s cieľom znížiť emisie 

CO2

3. URBACT III, ŠC 2 - Zlepšenie plánov udržateľných 

mestských stratégií a akčných plánov miest

4. LIFE, 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/

5. HORIZONT 2020, http://h2020.cvtisr.sk/

6. EIB, http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/eib/index_sk.htm#goto_2

7. Environmentálny fond, 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

8. Podporné programy SIEA, 

https://www.siea.sk/energeticke-audity-verejnych-budov/, 

http://www.siea.sk/podporne-programy



Operačný 

program 

Kvalita 

životného 

prostredia

4. Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo 

vo všetkých sektoroch

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania 

teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Aktivita A. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla

12/2016 N/A

1. INTERREG EUROPE, ŠC 3.1 - Zlepšiť implementáciu 

politík a programov regionálneho rozvoja, najmä 

programov zameraných na investovanie do rastu a 

zamestnanosti a, pokiaľ je to relevantné, programov EÚS 

zaoberajúcich sa prechodom na nízkouhlíkové 

hospodárstvo

2. HORIZONT 2020, http://h2020.cvtisr.sk/

3. EIB, http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/eib/index_sk.htm#goto_2

4. Environmentálny fond, 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

5. Podporné programy SIEA, 

https://www.siea.sk/energeticke-audity-verejnych-budov/, 

http://www.siea.sk/podporne-programy

6. Dotácie MH SR, dotácie z rozpočtovej kapitoly 

ministerstva v zmysle čl. 2 zákona č. 71/2013 Z. z. z 19. 

marca 2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva SR

7. Prevádzková podpora OZE, zákon č. 309/2009 Z. z. o 

podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov



Operačný 

program 

Kvalita 

životného 

prostredia

4. Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo 

vo všetkých sektoroch

4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania 

teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Aktivita B. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na 

výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s 

maximálnym tepelným príkonom 20 MW

12/2016 N/A

1. INTERREG EUROPE, ŠC 3.1 - Zlepšiť implementáciu 

politík a programov regionálneho rozvoja, najmä 

programov zameraných na investovanie do rastu a 

zamestnanosti a, pokiaľ je to relevantné, programov EÚS 

zaoberajúcich sa prechodom na nízkouhlíkové 

hospodárstvo

2. HORIZONT 2020, http://h2020.cvtisr.sk/

3. EIB, http://europa.eu/about-eu/institutions-

bodies/eib/index_sk.htm#goto_2

4. Environmentálny fond, 

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

5. Podporné programy SIEA, 

https://www.siea.sk/energeticke-audity-verejnych-budov/, 

http://www.siea.sk/podporne-programy

6. Dotácie MH SR, dotácie z rozpočtovej kapitoly 

ministerstva v zmysle čl. 2 zákona č. 71/2013 Z. z. z 19. 

marca 2013 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva hospodárstva SR

7. Prevádzková podpora OZE, zákon č. 309/2009 Z. z. o 

podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej 

kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov


