
PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV
1
  (2019)

Verzia
3
:2

Dátum 

vyhlásenia

Dátum 

uzavretia

Bez identifikovaných synergií a komplementarít

Špecifický cieľ (v prípade 

PRV fokusová oblasť, 

opatrenie/podopatrenie)

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

1.1.1 Zvýšenie miery 

zhodnocovania odpadov so 

zameraním na ich prípravu 

na opätovné použitie a 

recykláciu a podpora 

predchádzania vzniku 

odpadov

subjekty 

územnej 

samosprávy 

združenia 

fyzických alebo 

právnických 

osôb 

neziskové 

organizácie 

poskytujúce 

všeobecne 

prospešné 

služby 

fyzické alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie 

celé územie 

SR
KF otvorená 05/2019

do vyčerpania 

alokácie
8 000 000 RO pre OP KŽP

Oprávnení 

žiadatelia

N/A

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 zameraná na 

zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľných komunálnych 

odpadov (BRKO) budovaním 

kompostární (vrátane triedenia 

BRKO a mechanickej úpravy 

BRKO) 

N/A

Predpokladaný názov výzvy Poskytovateľ
7

Riadiaci orgán:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum schválenia
2
: 8.4.2019

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



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 zhodnocovania 

biologicky rozložiteľných 

odpadov - výstavba bioplynových 

staníc využívaných na 

kombinovanú výrobu tepla a 

elektrickej energie

- schéma štátnej pomoci

fyzické alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikaniee

- celé územie 

SR
KF otvorená

04/2019

do vyčerpania 

alokácie
15 000 000 RO pre OP KŽP N/A N/A

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

kapacít v priemysle a službách

2. INTERREG Europe, PO 4 Životné prostredie a efektívne 

využívanie zdrojov, ŠC 4.2 Zlepšiť implementáciu politík a 

programov regionálneho rozvoja, najmä programov zameraných 

na investovanie do rastu a zamestnanosti, a pokiaľ je to 

relevantné, programov EÚS zameraných na zvyšovanie 

efektívnosti využívania zdrojov, zelený rast a eko-inovácie a 

riadenie environmentálneho správania.

3.  LIFE, 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm

4. Environmentálny fond, 

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

Operačný program Kvalita 

životného prostredia

1. Udržateľné 

využívanie prírodných 

zdrojov prostredníctvom 

rozvoja 

environmentálnej 

infraštruktúry

1.2.3 Vytvorenie východísk 

pre stanovenie opatrení 

smerujúcich k dosiahnutiu 

dobrého stavu podzemných 

a povrchových vôd

Oprávnená aktivita A. 

Monitorovanie a hodnotenie vôd, 

vrátane skvalitňovania 

monitorovacej siete 

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 

vodohospodársk

y významných 

vodných tokov 

podľa vodného 

zákona

celé územie 

SR
KF otvorená 06/2019

do vyčerpania 

alokácie
5 500 000 RO pre OP KŽP N/A N/A Bez identifikovaných synergií a komplementarít

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 

(projekty náhrady zastaraných 

spaľovacích zariadení vo 

verejných budovách 

nízkoemisnými a energeticky 

účinnejšími spaľovacími 

zariadeniami vrátane 

modernizácie vykurovacích 

systémov, ktoré zahŕňajú zmenu 

palivovej základne na 

nízkoemisné palivo s výnimkou 

biomasy a iných obnoviteľných 

zdrojov energie)

prevádzkovateli

a zdrojov 

znečisťovania 

ovzdušia - 

subjekty verejnej 

správy

celé územie 

SR
KF otvorená

04/2019 do vyčerpania 

alokácie
30 000 000 RO pre OP KŽP N/A N/A

1.  INTERREG EUROPE, PO 4 - Životné prostredie a efektívne 

využívanie zdrojov, 

ŠC 4.2 Zlepšiť implementáciu politík a programov regionálneho 

rozvoja, najmä programov zameraných na investovanie do rastu 

a zamestnanosti, a pokiaľ je to relevantné, programov EÚS 

zameraných na zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov, 

zelený rast a eko-inovácie a riadenie environmentálneho 

správania.

2. LIFE, 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm

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 E: Rozvoj metodík pre 

hodnotenie investičných rizík 

spojených s nepriaznivými 

dôsledkami zmeny klímy 

subjekty 

ústrednej správy 

celé územie 

SR
KF otvorená 06/2019

do vyčerpania 

alokácie
600 000 RO pre OP KŽP irelevantné irelevantné 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

Aktivita C. Rozvoj energetických 

služieb na regionálnej a miestnej 

úrovni

- subjekty 

ústrednej správy

- subjekty 

územnej 

samosprávy

- neziskové 

organizácie 

poskytujúce 

všeobecne 

prospešné 

služby

- územie 

menej 

rozvinutých 

regiónov SR

EFRR otvorená
05/2019 do vyčerpania 

alokácie
5 000 000

SO pre OP KŽP

 – Slovenská 

inovačná a 

energetická 

agentúra

N/A N/A

1. INTERREG EUROPE, PO 3 -  Nízkouhlíkové hospodárstvo

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. INTERREG 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

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 

- fyzické a/alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie 

- združenia 

fyzických alebo 

právnických 

osôb 

- subjekty 

ústrednej správy 

- subjekty 

územnej 

samosprávy

- územie 

menej 

rozvinutých 

regiónov SR

EFRR otvorená
03/2019 do vyčerpania 

alokácie

30 000 000

SO pre OP KŽP

 – Slovenská 

inovačná a 

energetická 

agentúra

N/A N/A

1. INTERREG EUROPE, PO 3 -  Nízkouhlíkové hospodárstvo

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

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

fyzické a/alebo 

právnické osoby 

oprávnené na 

podnikanie

združenia 

fyzických alebo 

právnických 

osôb

subjekty 

ústrednej správy

subjekty 

územnej 

samosprávy

územie menej 

rozvinutých 

regiónov SR

EFRR otvorená
04/2019 do vyčerpania 

alokácie
25 000 000

SO pre OP KŽP 

–Slovenská 

inovačná a 

energetická 

agentúra

irelevantné irelevantné 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  

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)



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



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - VEĽKÉ PROJEKTY (2019)

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

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

Riadiaci orgán:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum schválenia
2
: 8.4.2019

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



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - NÁRODNÉ PROJEKTY (2019)

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

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

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
:  8.4.2019



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI  (2019)

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

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

Riadiaci orgán:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum schválenia
2
: 8.4.2019

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



PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - FINANČNÉ NÁSTROJE  (2019)

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

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

Riadiaci orgán:  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum schválenia
2
: 8.4.2019

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


