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Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Integrovaný regionálny operačný program je jeden z najlepších zdrojov financovania infraštruktúrnych
projektov. Aby bolo financovanie čo najadresnejšie, Bratislavský samosprávny kraj vypracoval
dokument RIÚS (Regionálnu integrovanú územnú stratégiu), ktorá pomocou pokročilých analytických
metód určila prioritné oblasti čerpania IROPu. V prípade Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý
je v kategórii viac rozvinutých regiónov je k dnešnému dňu:
-

90 realizovaných projektov,
20 schválených projektov,
7 projektov v procese schvaľovania,

spolu v celkovej výške 70 077 473,54 €.

Územie Bratislavského samosprávneho kraja je na použitie IROPu delené na dve samostatne oddelené
časti:
-

-

územie UMR/MFO (Územie Mestského Rozvoja/Mestské
Funkčné Územie; zvýraznené červenou), ktoré sa rozprestiera v
spádovej oblasti – od Hlavného mesta SR Bratislava po okresné
mestá Malacky, Pezinok a Senec vrátane Stupavy a Modry,
územie RIÚS (zaužívaná skratka vychádzajúca z Regionálnej
Integrovanej Územnej Stratégie; zvýraznené bielou), ktoré sa
nachádza mimo urbanizačného oblúku.

Na tieto 2 časti Bratislavského kraja je rozdelená aj alokácia IROPu, ktorá
je bližšie popísaná v jednotlivých výzvach a špecifických cieľoch (nižšie).
Výzvy sa delia na 2 druhy podľa procesu:
-

1-kolová – vyhlási sa výzva na ŽoNFP (Žiadosť o Nenávratný Finančný Príspevok)

Vyhlasovaná na webe Ministerstva pôdohospodárstva:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124
-

2-kolová – vyhlási sa výzva na PZ (Projektový Zámer) a následne ak projekt dostane pozitívnu
správu, môže byť podaný na ŽoNFP (len soc. služby, materské školy, základné školy a stredné
školy).

Vyhlasovaná na webe Ministerstva pôdohospodárstva:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1125
a po zbere PZ sa vyhlási výzva na predkladanie ŽoNFP na:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124
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Prehľad finančnej alokácie IROP pre mestá a obce BSK (EFRR*) k 31.12.2018
Rozdelenie finančných prostriedkov
Špecifický cieľ
RIÚS (EFRR)
ÚMR (EFRR)
1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
TEN-T a cesty I. triedy ŠC 1.1
3 863 894,00 €
4 136 106,00 €
Plán udržateľnej mobility ŠC 1.2.1
240 000,00 €
Verejná osobná doprava (TIOP) ŠC 1.2.1
94 661,00 €
3 070 678,00 €
Modernizácia MHD ŠC 1.2.1
5 000 000,00 €
Cyklodoprava ŠC 1.2.2
214 661,00 €
4 285 339,00 €
SPOLU
4 173 216,00 €
16 732 123,00 €
2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Deinštitucionalizácia ŠC 2.1.1
1 019 639,00 €
3 730 361,00 €
Sociálne služby, ochrana detí a kuratela ŠC 2.1.1
1 033 960,00 €
3 782 765,00 €
Jasle ŠC 2.1.1
429 322,00 €
1 570 678,00 €
Materské školy ŠC 2.2.1
1 717 286,00 €
6 282 714,00 €
Základné školy ŠC 2.2.2
858 643,00 €
3 141 357,00 €
Stredné školy ŠC 2.2.3
0,00 €
9 000 000,00 €
SPOLU
5 058 850,00 €
27 507 875,00 €
3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
0,00 €
18 000 000,00 €
ŠC 3.1
5. Miestny rozvoj vedený komunitovu
Miestne akčné skupiny ŠC 5.1
1 000 000,00 €
*EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja; COV – Celkové oprávnené výdavky

Prehľad vybraných úspešných projektov v rámci IROP
Špecifický cieľ

Úspešné projekty

1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Verejná osobná doprava (TIOP) ŠC 1.2.1
Svätý Jur; Šenkvice; Malacky
Cyklodoprava ŠC 1.2.2
Chorvátsky Grob; Malacky; Limbach
SPOLU
2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Sociálne služby, ochrana detí a kuratela ŠC 2.1.1
Projekty sú v štádiu schvaľovania
Jasle ŠC 2.1.1
Projekty sú v štádiu schvaľovania
Materské školy ŠC 2.2.1
Ivanka pri Dunaji
Základné školy ŠC 2.2.2
Veľký Biel
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MAPA DELENIA ÚZEMIA (územie UMR šrafované)
S VYZNAČENÍM MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN
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Verejná osobná doprava
Špecifický cieľ 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Uzavretá výzva, opätovné otvorenie výzvy je naplánované na marec 2019
Aktivity:
-

rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, okrem uzlov so zásahom do
železničnej infraštruktúry,
rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy
a integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy,
rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej dopravy,
rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk,
zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy.

Zvyšná alokácia (EFRR):
-

94 661,00 € – územie RIÚS,
410 801,61 € – územie UMR.

Poznámka: Zvyšná alokácia je udaná v zdrojoch EFRR (Európsky fond regionálneho rozvoja), resp.
zvyšná alokácia je dvojnásobná podľa nasledujúceho spolufinancovania:
-

5 % Spolufinancovanie obce,
45 % Národné spolufinancovanie,
50 % EFRR (európske zdroje).

Tento model spolufinancovania platí
v celom IROPe (vo všetkých výzvach).

Príklad:
Obec chce vybudovať záchytné parkovisko v celkovej hodnote 100 000 €.
-

Spolufinancovanie obce bude vo výške
Národné spolufinancovanie bude vo výške
Spolufinancovanie EFRR bude vo výške

5 000 € (5 %)
45 000 € (45 %)
50 000 € (50 %)

To znamená, že obec zo zvyšnej alokácie (EFRR) vyčerpá 50 000 €.
Bližšie informácie k výzve budú v marci:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

Cyklodoprava
Špecifický cieľ 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
VÝZVA NIE JE ZAMERANÁ NA CYKLOTURIZMUS
Otvorená výzva bez termínu uzavretia (t. j. do vyčerpania finančnej alokácie).
Aktivity:
-

-

obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových
cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách
a komunikáciách medzi sídlami,
doplnková cyklistická infraštruktúra,
budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, vylúčenie dopravy z ulíc a pod.),
zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky (odstraňovanie úzkych
miest v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní a pod.).
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Zvyšná alokácia (EFRR):
-

1 810,13 € – územie RIÚS (vyčerpané),
1 076 515,29 € – územie UMR.

Hodnotiace kolo

Dátum uzavretia

9
10 (ak bude)
11 (ak bude)
12 (ak bude)

21.03.2019
21.06.2019
21.09.2019
21.12.2019

Bližšie informácie:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10954

Sociálne služby - Jasle
Špecifický cieľ 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na
komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej
úrovni
Otvorená 2 kolová výzva bez termínu uzavretia (t. j. do vyčerpania finančnej alokácie).
Aktivity:
-

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov
veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života – jasle.

Zvyšná alokácia (EFRR):
-

429 322,00 € – územie RIÚS,
1 570 678,00 € – územie UMR.

Hodnotiace kolo

Dátum uzavretia

1
2 (ak bude)
3 (ak bude)
4 (ak bude)

07.03.2019
07.06.2019
07.09.2019
07.12.2019

Bližšie informácie:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13552

Sociálne služby – Sociálne služby, ochrana detí a kuratela
Uzavretá 2 kolová výzva s dátumom uzavretia 01.04.2019. Znovu otvorená bude podľa zvyšnej
alokácie.
Aktivity:
-

rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie
priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti,
rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré
už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze,
zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb
a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri
zriaďovaní zázemia pre terénne služby – denný stacionár,
opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
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Zvyšná alokácia (EFRR):
-

Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni (rozdelená na 3 podoblasti so
samostatnou finančnou alokáciou):
o Sociálne služby krízovej intervencie
 0,00 € – územie RIÚS (neoprávnené),
 1 000,00 € – územie UMR.
o Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku a sociálne služby na podporu rodiny s deťmi:
 933 960,00 € – územie RIÚS,
 2 500 000,00 € – územie UMR.
o Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela:
 100 000,00 € – územie RIÚS,
 282 765,00 € – územie UMR.

Materské školy
Špecifický cieľ 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Otvorená 2 kolová výzva bez termínu uzavretia (t. j. do vyčerpania finančnej alokácie).
Aktivity:
-

-

výstavba nových MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov,
stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy
s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ),
stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových
zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad
vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl,
zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Zvyšná alokácia (EFRR):
-

188 925,37 € – územie RIÚS,
1 104 039,94 € – územie UMR.

Hodnotiace kolo

Dátum uzavretia

1
2 (ak bude)
3 (ak bude)
4 (ak bude)

08.02.2019
08.05.2019
08.08.2019
08.11.2019

Bližšie informácie:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13533
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Základné školy
Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Uzavretá výzva bez termínu znovuotvorenia. O jej otvorení budú obce informované.
Aktivity:
-

obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane
slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí,
obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,
obstaranie prírodovedných učební,
obstaranie polytechnických učební,
obstaranie IKT učební,
stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.

Zvyšná alokácia (EFRR):
-

270 680,11 € – územie RIÚS,
426 637,04 € – územie UMR.

Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP)
Globálnym cieľom OP KŽP je podporiť trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov,
zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy a podporu
energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.
Celková alokácia finančných zdrojov OP KŽP pre celé územie SR je 3,14 mld. € z EŠIF (EFRR a KF) + 1,17
mld. € zo štátneho rozpočtu, t. j. spolu 4,3 mld. € pre celé územie SR.
Poznámka: Zvyšná alokácia je udaná v zdrojoch KF (Kohézneho fondu), resp. celková zvyšná alokácia
je vyššia a vypočítateľná podľa nasledujúceho modelu spolufinancovania:
-

5 % Spolufinancovanie obce,
10 % Národné spolufinancovanie ,
85 % KF (európske zdroje).

Tento model spolufinancovania platí pre
obce a mestá pri všetkých výzva OP KŽP.

Príklad:
Obec chce vybudovať realizovať vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine 100 000 €.
-

Spolufinancovanie obce bude vo výške
Národné spolufinancovanie bude vo výške
Spolufinancovanie KF bude vo výške

5 000 € (5 %)
10 000 € (10 %)
85 000 € (85 %)

To znamená, že obec zo zvyšnej alokácie (KF) vyčerpá 85 000 €.
Bližšie informácie o OP KŽP:
http://www.op-kzp.sk/
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Odpadové hospodárstvo
Špecifický cieľ 1.1.1 – Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie komunálneho odpadu a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Výzva otvorená do 18.02.2019.
Aktivity:
-

výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných
dvorov,
nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu (zberné nádoby, zberné autá...),
mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov,
výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach,
výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu,
nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
(drviče, nakladače...).

Zvyšná alokácia (KF):
-

25 000 000,00 € (pre celú SR, k 15.1.2019 už boli predložené žiadosti v hodnote vyše
100 000 000,00 €).

Bližšie informácie:
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/33-vyzva-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadovmechanicko-biologicka-uprava-zmesoveho-komunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie-biologickyrozlozitelnych-komunalnych-odpadov-v-ostatnych-regionoch/

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov budovaním kompostární
Výzva sa plánuje vyhlásiť v máji 2019 a bude formou otvorenej výzvy (t. j. do vyčerpania finančnej
alokácie).
Aktivity (predpokladané):
-

výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach,
výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného komunálneho odpadu,
nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
(drviče, nakladače...).

Plánovaná alokácia (KF):
-

8 000 000,00 € (pre celú SR).

Bližšie informácie:
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/09/Harmonogram_vyziev_2019_verzia_2_A-bezSZ.pdf
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Kanalizácia
Špecifický cieľ 1.2.1 – Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd
v aglomeráciách nad 2 000 EO

Výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú
do chránených vodohospodárskych oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd
Otvorená výzva bez termínu uzavretia (t. j. do vyčerpania finančnej alokácie).
Aktivity:
-

stoková sieť - výstavba, resp. dobudovanie stokovej siete (vrátane vybudovania
samostatného zberača),
čistiareň odpadových vôd - výstavba, resp. dobudovanie čistiarní odpadových vôd.

Zvyšná alokácia (KF):
-

24 600 000,00 € (pre celú SR)

Oprávnení žiadatelia v BSK:
-

Nová Dedinka,
Kráľová pri Senci,
Tureň,
Hrubý Šúr,
Kostolná pri Dunaji,
Hrubá Borša,
Vlky.

Bližšie informácie:
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/43-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranana-vystavbu-stokovej-siete-a-cistiarni-odpadovych-vod-v-aglomeraciach-do-2-000-eo-ktore-zasahujudo-chranenych-vodohospodarskych-oblasti/
Poznámka: budovanie nových verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad
2 000 EO nie je oprávnenou aktivitou.

Vodovod
Špecifický cieľ 1.2.2 – Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov
povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodami.

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd
Otvorená výzva bez termínu uzavretia (t. j. do vyčerpania finančnej alokácie).
Aktivity:
-

intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia
bezpečnej pitnej vody so zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd,
arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou,
o oprávnené len existujúce úpravne povrchových vôd, ktoré upravujú vodu z
veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd a zásobujú pitnou vodou nad 30 000
obyvateľov,
o výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov nie je oprávnená.
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Zvyšná alokácia (KF):
-

25 370 000,00 € (pre celú SR).

Bližšie informácie:
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/47-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranana-intenzifikaciu-a-modernizaciu-existujucich-upravni-povrchovych-vod-za-ucelom-zabezpeceniabezpecnej-pitnej-vody/
Poznámka: budovanie nových a rozširovanie existujúcich verejných vodovodov nie je oprávnenou
aktivitou.

Adaptačné opatrenia:
Špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov
Otvorená výzva bez termínu uzavretia (t. j. do vyčerpania finančnej alokácie).
Aktivity:
-

zvýšenie retenčného potenciálu povodia zmenou využitia územia,
zvýšenie retenčného potenciálu povodia budovaním najmä vodných stavieb,
vytváranie sústav zberných (záchytných) kanálov (priekop), ktoré predstavujú vodné stavby
na ochranu pred povodňami odvádzajúcich zachytený povrchový odtok na vhodné územia.

Zvyšná alokácia (KF):
-

48 200 000,00 € (pre celú SR).

Bližšie informácie:
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/18-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranana-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-realizovane-mimo-vodnych-tokov-s-kodomopkzp-po2-sc211-2017-18/

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok
Otvorená výzva bez termínu uzavretia (t. j. do vyčerpania finančnej alokácie).
Aktivity:
-

opatrenia na zmenšenie maximálneho prietoku povodne v toku,
opatrenia, ktoré chránia územia pred zaplavením vodou z vodného toku alebo vnútornými
vodami,
opatrenia zamerané na úpravu a revitalizáciu tokov a priamo spojené s dosiahnutím potrebnej
úrovne ochrany priľahlých území pred povodňami,
opatrenia na zvýšenie retenčného potenciálu povodia,
opatrenia na zvýšenie kapacity vodných tokov,
opatrenia na obnovu prirodzenej morfológie tokov,
opatrenia na výstavbu/rekonštrukciu vodných stavieb s cieľom zvýšenia účinnosti.
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Zvyšná alokácia (KF):
-

194 500 000,00 € (pre celú SR).

Bližšie informácie:
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/21-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranana-preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-viazane-na-vodny-tok-s-kodom-opkzp-po2sc211-2017-21/

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)
Otvorená výzva bez termínu uzavretia (t. j. do vyčerpania finančnej alokácie).
Aktivity:
-

-

opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov
zmeny klímy,
budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové
záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné
alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na
polievanie zelene,
realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech (zelené strechy),
výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou
výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území,
náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za
polovegetačné zatrávňovacie (betónové) tvárnice.

Zvyšná alokácia (KF):
-

17 000 000,00 € (pre celú SR, k 15.1.2019 už boli predložené žiadosti v hodnote vyše
11 300 000,00 €).

Bližšie informácie:
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranana-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/
Komplexný prehľad oprávnených aktivít pre územie BSK ako aj prehľad aktuálne otvorených výziev OP
KŽP, v ktorých sú oprávnenými žiadateľmi aj obce z územia BSK prikladáme v samostatnom dokumente
„Príloha č. 2 Prehľad aktuálnych výziev OP KŽP 2019“.

Cezhraničná spolupráca
Cezhraničná spolupráca vo forme programu INTERREG vznikla z poznania, že cezhraničné programy
majú potenciál ovplyvniť sociálny, ekonomický a územný rozvoj prihraničných oblastí. Kritériami
spolupráce sú spoločná príprava, realizácia, personál a financovanie cezhraničných partnerov, t. j. aby
sa obec, škola alebo iná organizácia (definované vo výzve) mohla zapojiť, potrebuje najprv získať
cezhraničného partnera.
Program INTERREG je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).
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Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Rakúsko (Interreg SK-AT)
Celková finančná alokácia pre program je 75 892 681,00 € (EFRR) +15 % spolufinancovanie národné
zdroje 13 392 828,00 €.
Oprávnené regióny Programu Interreg SK-AT:
-

Slovenská republika: Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Rakúsko: Viedeň, Dolné Rakúsko, severný Burgenland,
stredný Burgenland

Financovanie:
Financovanie projektov je založené na kombinácii financovania z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja (EFRR) a z národných zdrojov. Všetky projekty, ktoré sú schválené Monitorovacím výborom na
spolufinancovanie, budú mať nárok na spolufinancovania z EFRR maximálne do výšky 85 % z celkových
oprávnených výdavkov.
Typy financovania pre slovenských partnerov:
Verejný sektor - ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové
organizácie:
-

85 % spolufinancovanie z EFRR,
15 % národné spolufinancovanie.

Všetky slovenské organizácie z verejného sektora alebo neziskové a mimovládne organizácie
-

85 % spolufinancovanie z EFRR,
10 % národné spolufinancovanie,
5 % vlastné zdroje.

Všetky slovenské organizácie zo súkromného sektora
-

85 % spolufinancovanie z EFRR,
5 % národné spolufinancovanie,
10 % vlastné zdroje.

Výzvy
Program funguje systémom „otvorenej výzvy“, čo znamená, že projekt je možné podať vo všetkých 4
prioritných osiach kedykoľvek do oznámenia o uzavretí výzvy (po vyčerpaní finančnej alokácie).
Projekty sú vyhodnocované v polročných intervaloch. Termíny:
-

31.1.2019 uzatvorenie 4. hodnotiaceho kola výzvy,
28.6.2019 uzatvorenie 5. hodnotiaceho kola výzvy.

Prioritné osi
PO 1 Príspevok k budovaniu znalostného cezhraničného regiónu
-

Špecifický cieľ 1.1: Podpora spolupráce kľúčových aktérov pomocou prenosu poznatkov,
budovania kapacít a spoločných výskumných a inovačných aktivít
Špecifický cieľ 1.2: Zlepšiť vyššie vzdelanie a celoživotné vzdelávanie za účelom prípravy
kompetentnej a kvalifikovanej pracovnej sily

PO 2 Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity
-

Špecifický cieľ 2.1: Podpora zhodnotenia prírodného a kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ 2.2: Podpora obnovy a správy ekologických koridorov
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PO 3 Podpora trvalo udržateľných riešení v doprave
-

Špecifický cieľ 3.1: Zlepšenie regionálnej dostupnosti pomocou ekologických riešení dopravy

PO 4 Posilnenie cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce
-

-

Posilnenie inštitucionálnej kooperácie na cezhraničnom programovom území pomocou
mobilizácie a budovania kapacít v oblastiach plánovania a realizácie Good Governance
na všetkých úrovniach verejnej správy
Posilniť spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami.

Bližšie informácie:
https://www.sk-at.eu/sk/program-2014-2020/o-programe
Kontakt na Regionálne miesto Bratislavský kraj pre INTERREG SK-AT; SK-HU
Mgr. Veronika Gálová
veronika.galova@region-bsk.sk
02/48 264 259

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko (Interreg SK-HU)
Celková finančná alokácia pre program je 156 000 000,00 € (EFRR) +15 % spolufinancovanie národné
zdroje 27 495 707,00 €.
Všetky prioritné osi a ich výzvy sú dočasne uzavreté.
Oprávnené regióny Programu INTERREG SK-HU:
-

-

Slovenská republika: Bratislavský kraj,
Trnavský
kraj,
Nitriansky
kraj,
Banskobystrický kraj, Košický kraj,
Maďarsko: župa Győr-Moson-Sopron, župa
Komárom-Esztergom, župa Hlavné mesto
Budapest, župa Pest, župa Nógrád, župa
Heves, župa Borsod-Abaúj-Zemplén, župa
Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Prioritná os 1: Príroda a kultúra
-

Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov;

Prioritná os 2: Posilnenie cezhraničnej mobility
-

Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach

Prioritná os 3: Posilnenie udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a podpora pracovnej mobility
-

Podpora udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a mobility pracovnej sily

Prioritná os 4: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v
pohraničnej oblasti
-

Posilnenie inštitucionálnych kapacít verejných orgánov a zainteresovaných strán a efektivity
verejnej správy.

Fond malých projektov (FMP)
Fond malých projektov je súčasťou programu INTERREG SK-HU, jeho spracovanie je však delegované
na Európske združenia územnej spolupráce. Je určený pre projekty menšieho rozsahu, založený
na princípe „ľudia ľuďom“.
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Princípy:
-

-

do projektu je zapojený 1 žiadateľ zo Slovenskej republiky a 1 žiadateľ z Maďarska.
minimálna výška príspevku EFRR v rámci jedného projektu bude 20 000,00 € a maximálna
50 000,00 €,
doba realizácie malého projektu je maximálne 12 mesiacov,
spolufinancovanie žiadateľa je 15 %.

Výzvy:
Pilotná výzva FMP bola uzavretá 5.11.2018. Ďalšia výzva bude fungovať systémom „otvorenej výzvy“
vyhodnocovanej v polročných intervaloch až do vyčerpania celkovej alokácie.
Predpokladané vyhlásenie ďalšej výzvy – marec 2019.
Prioritné osi:
Projekty je možné podávať v dvoch prioritných osiach:

Prioritná os 1 : Príroda a kultúra
Typy aktivít:
-

podpora spolupráce a rozvoja lokalít,
zachovávanie a podpora prírodného dedičstva,
návrh cezhraničných akčných plánov,
spoločný rozvoj turistických produktov,
rozvoj cezhraničnej infraštruktúry ekoturizmu.

Alokácia
-

1 324 376,50 (EFRR)

Prioritná os 4: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich
v pohraničnej oblasti
Typy aktivít
-

Posilnenie a zlepšenie kapacity a efektivity spolupráce
Zlepšenie spoločne poskytovaných cezhraničných služieb
Zahájenie a posilnenie udržateľnej cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Alokácia:
-

3 973 129,00 € (EFRR)

Bližšie informácie:
Operačný program Interreg V-A SK-HU: http://www.skhu.eu
Fond malých projektov: http://rdvegtc-spf.eu/fond-malych-projektov/?lang=sk
Kontakt na infobod pre INTERREG SK-AT; SK-HU
Mgr. Veronika Gálová
veronika.galova@region-bsk.sk
02/48 264 259
Poznámka: Informačné dni budú realizované po vyhlásení druhej výzvy
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Program rozvoja vidieka (PRV)
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 má zadefinované tri strategické ciele:
-

posilnenie konkurencieschopnosti pôdohospodárskeho sektora
udržateľný manažment prírodných zdrojov a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám
vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania
a udržiavania pracovných miest.

Z pohľadu obcí je kľúčovým opatrením Opatrenie 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach, ktoré pozostáva zo 4 podopatrení:
-

-

7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie obnoviteľných zdrojov a uspor
energie
7.3 Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania
a rozširovania
7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej
infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Spomínané podopatrenia sú určené pre obce s počtom obyvateľov do 1 000 s výnimkou
podopatrenia 7.3, ktoré je určené pre obce s potom obyvateľov do 500.

V rámci indikatívneho harmonogramu výziev je plánovaná na rok 2019 výzva v rámci Podopatrenia
7.3 Podpora infraštruktúry širokopásmového internetu vrátane jej budovania, zlepšenia a rozšírenia,
podpora pasívnej infraštruktúry širokopásmového internetu a zabezpečenie prístupu k
širokopásmovému internetu a verejnému e‐governmentu
Opis operácie:
-

vytvorenie prístupu k širokopásmovému internetu prostredníctvom budovania prístupových
sietí vrátanie zriadenia verejne prístupného miesta.

Typ podpory:
-

nenávratný finančný príspevok, možnosť poskytnutia zálohovej platby do výšky 50 %
oprávnených nákladov.

Prijímateľ podpory:
-

obce vo vidieckych oblastiach do 500 obyvateľov(vrátane) definované ako biele miesta
z hľadiska pokrytia širokopásmovým internetom;
združenia obcí s právnou subjektivitou (tvorené z obcí do 500 obyvateľov, ktoré sú
definované ako biele miesta z hľadiska pokrytia širokopásmovým internetom)

Oprávnené náklady:
-

výdavky na hmotné a nehmotné investície súvisiace s budovaním širokopásmovej
infraštruktúry;
výdavky na riadenie projektu.

Výzva by mala byť vyhlásená v priebehu roka 2019. Bližšie informácie budú dostupné:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=1185
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Dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja
V roku 2018 schválené nové VZN č.5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK.

Bratislavská regionálna dotačná schéma
Nástroj poskytovania dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na podporu strategických
sektorových politík. Prostredníctvom BRDS bolo od roku 2015 prefinancovaných 5 458 343,00 €
a na rok 2019 je alokovaných 1 509 692,00 €.
Podmienky na čerpanie BRDS:
-

každá schéma má osobitnú výzvu,
výzvy sa spravidla vyhlasujú raz za rok v novembri,
trvanie výziev je od jedného do dvoch mesiacov,
jeden žiadateľ môže z rozpočtu BSK získať v priebehu roka maximálne 20 000,00 €,
žiadosť aj v elektronickej aj fyzickej podobe,
Potvrdenia o záväzkoch voči štátu, poisťovniam a iným činiteľom sú formou čestného
prehlásenia.

BRDS sa podľa oblasti podpory delí na:
-

podporu turizmu,
podporu kultúry,
podporu športu a mládeže,
podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka.

Oprávnení žiadatelia (sú určený v každej výzve):
-

obec, mesto alebo mestská časť na území BSK,
organizácia zriadená obcou, mestom alebo mestskou časťou na území BSK (napr.
rozpočtová organizácia, príspevková organizácia),
právnická osoba, ktorá má sídlo na území BSK a ktorej BSK nie je zakladateľom,
fyzická osoba – podnikateľ so sídlom na území BSK.

Registračný formulár:
http://dotacie.region-bsk.sk/login
Bližšie informácie:
https://brds.sk

Výzva na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka
Termín predkladania žiadostí do 31.01.2019
Alokácia
-

-

332 664,00 € – rozpočet BSK,
min 25 % zo žiadosti – rozpočet obce
o Minimálna výška žiadanej dotácie – 5 000,00 €
o Maximálna výška žiadanej dotácie – 12 000,00 €
žiadateľ nesmie presiahnuť 20 000,- €/rozpočtový rok (vrátane dotačných schém
a územných dotácií)

Najčastejšie nedostatky
-

delenie projektu,
príliš zjednodušený, alebo príliš podrobný rozpočet v žiadosti,
nereálnosť rozpočtu,
nedoručenie všetkých povinných príloh,
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-

nesprávne nastavenie dátumu ukončenia projektu,
oznámenie o ukončení projektu,
vyúčtovanie projektu,
neúčasť na informačných seminároch/konzultáciách.

Oblasť podpory Verejná infraštruktúra
Aktivity:
-

verejné priestranstvá,
adaptačné opatrenia na zmenu klímy (povinná minimálne jedna aktivita).

Oprávnení žiadatelia:
-

obce do 12 000 obyvateľov.

Oblasť podpory Životné prostredie
Aktivity:
-

adaptačné opatrenia na zmenu klímy.

Oprávnení žiadatelia:
-

obce nad 12 000 obyvateľov.

Bližšie informácie:
https://brds.sk
Kontakt na koordinátora výzvy na podporu životného prostredia a vidieka:
Mgr. Peter Jesenský
peter.jesensky@region-bsk.sk
+421 248 264 503
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Individuálne dotácie
Predpokladaný termín otvorenia výzvy je február 2019
Individuálne dotácie sú finančným nástrojom do ktorého sa žiadosť môže poslať do septembra
kalendárneho roku a to najmenej 45 dní pred začiatkom realizácie projektu. Dotácie schvaľuje
predseda Bratislavského samosprávneho kraja podľa VZN BSK č.5/2018.
Alokácia:
-

do 5 000,00 €/rozpočtový rok
žiadateľ nesmie presiahnuť 20 000,00 €/rozpočtový rok (vrátane dotačných schém
a územných dotácií)

Bližšie informácie:
http://www.region-bsk.sk/docDetail.aspx?docid=10064822&docType=ART&nid=645

Participatívny rozpočet
Predpokladaný termín otvorenia výzvy je apríl 2019
Participatívny rozpočet je procesom dobrovoľnej, priamej a univerzálnej demokracie, v rámci ktorej
môžu obyvatelia určitého miesta či oblasti (obce, mestá, samosprávne kraje) či členovia komunít,
združení a verejných či neverejných inštitúcií diskutovať a rozhodovať o využití časti rozpočtu resp. o
jeho výdajovej alebo príjmovej stránke. Ide o nástroj zapojenia verejnosti do procesu rozhodovania
cez formu tvorby konkrétnych projektov, ich výber, voľbu a následný monitoring.
Alokácia:
-

do 5 000,00 €/rozpočtový rok.

Územné dotácie
Predpokladaný termín otvorenia výzvy je apríl 2019
Mechanizmus posudzovania žiadostí a schvaľovania dotácií zo schémy územné dotácie upravuje
príslušná výzva (apríl 2019)
Alokácia:
- Príloha č. j. VZN BSK č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK (podľa počtu obyvateľov)
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Granty EHP a Nórska 2014 – 2021
Výzvy sú pripravované a nie je zatiaľ možné určiť, kedy budú vyhlásené.
Podrobnosti ku oprávneným žiadateľom a oprávneným nákladom budú špecifikované vo výzvach.
Základné dokumenty predstavujúce rámec pre čerpanie pomoci z Finančného mechanizmu EHP a
Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období 2014 – 2021 boli podpísané dňa 28.11.
2016. Memorandá o porozumení okrem iného ustanovujú národné riadiace a kontrolné štruktúry a
implementačný rámec. Následne prebehli, resp. prebiehajú v rámci každého dohodnutého programu
proces prípravy tzv. osnov programov – “Concept Notes” za účelom schválenia Úradom pre finančný
mechanizmus v Bruseli. Po schválení osnov programoví operátori, t. j. inštitúcie zodpovedné za
implementáciu jednotlivých programov pripravia a zverejnia jednotlivé výzvy.
Všetky informácie týkajúce sa programového obdobia 2014 – 2021 sú zverejnené internetovej stránke
správcov programov uvedených nižšie v tabuľke:
Program

Príspevok
granty FM EHP

Rozvoj obchodu, inovácií a
6 000 000,00 €
MSP
Zmierňovanie a
prispôsobovanie sa zmene 5 000 000,00 €
klímy*
Podnikanie v oblasti
kultúry, kultúrne dedičstvo 17 500 000,00 €
a kultúrna spolupráca*
Dobrá správa vecí
verejných, zodpovedné
8 500 000,00 €
inštitúcie, transparentnosť
/ Cezhraničná spolupráca

Spolufinancovanie Správca programu
1 058 824,00 €

Výskumná agentúra

882 353,00 €

Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky

3 088 236,00 €

Úrad vlády Slovenskej republiky

1 500 000,00 €

Úrad vlády Slovenskej republiky
Konzorcium troch nadácií - Nadácie
Ekopolis, Nadácie otvorenej spoločnosti a
Karpatskej nadácie

Fond pre aktívne
občianstvo

9 000 000,00 €

0,00 €

Program

Príspevok
Nórske granty

Spolufinancovanie Správca programu

Rozvoj obchodu, inovácií a
14 000 000,00 €
MSP
Miestny rozvoj,
odstraňovanie chudoby a 15 000 000,00 €
inklúzia Rómov

2 470 589,00 €

Výskumná agentúra

2 647 059,00 €

Úrad vlády Slovenskej republiky

Zmierňovanie a
prispôsobovanie sa zmene 11 000 000,00 €
klímy*

1 941 177,00 €

Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky

Domáce a rodovo podmienené násilie*

1 588 236,00 €

Úrad vlády Slovenskej republiky

9 000 000,00 €

Úrad pre finančný mechanizmus v súlade
Sociálny dialóg – dôstojná
s článkom 6.13 Nariadenia. Innovation
582 000,00 €
0,00 €
práca
Norway je určený za správcu fondu v súlade
s odsekom 4 článku 6.13 Nariadenia.
* obec/mesto ako potenciálny žiadateľ – konkrétne informácie budú zverejnené vo výzve na
predkladanie projektových žiadostí
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Kontakt:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Odbor grantov EHP a Nórska
Námestie slobody 1
813 71 Bratislava
e-mail: eeagrants@vlada.gov.sk
tel.: 02/20925 516
tel.: 02/54430 056

Ďalšie zdroje financovania
Environmentálny fond
Environmentálny fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1.1.2005.
Environmentálny fond je samostatnou právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Správu fondu
vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Environmentálny fond je primárne zriadený za účelom uskutočňovania štátnej podpory starostlivosti
o životné prostredie a tvorbu životného prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja.
Hlavným poslaním fondu je poskytovanie finančných prostriedkov žiadateľom vo forme dotácií alebo
úverov na podporu projektov v rámci činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej
environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Okrem toho fond
poskytuje finančné prostriedky aj na iné činnosti a aktivity uvedené v §4 ods. 1 zákona o fonde.

Podpora formou dotácie
Všeobecné podmienky podpory:
-

termín na podanie žiadosti pre r. 2020 je do 31.10.2019,
maximálna miera podpory formou dotácie je 95 % oprávnených výdavkov (t. j. minimálne
spolufinancovanie žiadateľa je 5 %),
realizácia projektu v priebehu 1 kalendárneho roka.

Oblasti podpory:
-

-

ochrana ovzdušia (max. výška dotácie 200 000,00 €),
o podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko-emisných
zdrojov,
o podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania
obnoviteľných zdrojov,
o podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom
adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia,
ochrana a využívanie vôd (max. výška dotácie 200 000,00 €),
o rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd,
o čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných
obyvateľov,
o ochrana vodných zdrojov - budovanie systému verejných kanalizácií, napr. čistiareň
odpadových vôd a/alebo stoková sieť (vo vodohospodársky významných oblastiach,
v povodiach vodárenských tokov, v chránených vodohospodárskych oblastiach,
v CHKO),
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o

-

-

-

-

čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných
obyvateľov - budovanie systému verejných kanalizácií, napr. čistiareň odpadových
vôd a/alebo stoková sieť,
o rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete,
o budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity,
o budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov,
o rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu,
o úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených
zariadení,
o opatrenia na vodnom toku – opatrenia na ochranu a prevenciu pred povodňami,
o opatrenia mimo vodného toku - vybudovanie a rekonštrukcia systémov
odvodňovacích zariadení slúžiacich na odvádzanie vôd z povrchového odtoku, na
opätovné využitie vody a na vybudovanie zelenej infraštruktúry,
o opatrenia na podporu rybárstva,
rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov,
o triedený zber komunálneho odpadu (max. výška dotácie 80 000,00 €),
o predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (max. výška
dotácie 150 000,00 €),
o zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov
a centier opätovného používania (max. výška dotácie 150 000,00 €),
ochrana prírody a krajiny (max. výška dotácie 200 000,00 €),
o zakladanie prvkov územného systému ekologickej stability (ďalej len „ÚSES“)
a zelenej infraštruktúry na základe schválenej dokumentácie ÚSES,
o ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov,
o realizácia schválených programov starostlivosti,
o realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených
druhov a biotopov,
environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia (max. výška dotácie 200 000,00 €),
o budovanie a rekonštrukcia environmentálno-vzdelávacích náučných lokalít,
geoparkov a stredísk environmentálnej výchovy,
o realizácia medzinárodných, celoštátnych, krajských, regionálnych alebo mestských
environmentálnych vzdelávacích a výchovných činností neziskového charakteru,
o udržiavanie a inovácia zariadení a objektov náučných lokalít ochrany prírody,
o podpora projektových súťaží pre školy národného a regionálneho charakteru,
o realizácia významných konferencií, workshopov, festivalov, výstav so zameraním na
ochranu životného prostredia,
o podpora vydávania odborných publikácií, správ, informačných a propagačných
materiálov s tematikou ochrany životného prostredia,
prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia
(max. výška dotácie 200 000,00 €),
o mapovanie, prieskum a určenie podielu zdrojov znečisťovania ovzdušia,
o prieskum a monitoring havarijných environmentálnych záťaž,
o prieskum a vývoj režimu podzemných vôd v útvare podzemných vôd,
o monitorovanie a hodnotenie množstva povrchových a podzemných vôd,
o prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie stavu rádioaktivity životného
prostredia,
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-

program obnovy dediny,
o podpora tvorby ekonomických, organizačných a odborných predpokladov podpory
vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj
zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt
vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít.

Podpora formou úveru
Všeobecné podmienky podpory:
-

podávanie žiadostí v priebehu celého kalendárneho roka,
úroková sadzba vo výške 0,01 % až 0,5 % p. a.,
splatnosť úveru je od 5 do 15 rokov,
zábezpeka za úver sa vyžaduje vo výške (minimálne) 120 % z hodnoty žiadaného úveru
(nehnuteľný majetok),
záväzky z úveru z Environmentálneho fondu sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu
obcí.

Oblasti podpory:
-

-

-

ochrana ovzdušia,
o podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízko-emisných
zdrojov,
o podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania
obnoviteľných zdrojov,
o podpora koncových technológií znižovania znečisťovania ovzdušia,
o podpora investícií do čistejších technológií so zameraním na najlepšie dostupné
technológie (BAT), používanie náhradných surovín a látok, dôsledkom ktorých je
zníženie emisií do ovzdušia,
o podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia, najmä v oblastiach
riadenia kvality ovzdušia,
o podpora aktivít zameraných na náhradu, zber, recykláciu, regeneráciu a
zneškodňovanie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme a fluórovaných
skleníkových plynov,
ochrana a využívanie vôd,
o rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd,
o čistenie odpadových vôd,
o rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete,
o budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity,
o budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov,
o rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho vodovodu,
o úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených
zariadení,
o opatrenia na drobnom vodnom toku – opatrenia na ochranu a prevenciu pred
povodňami,
o opatrenia mimo vodného toku - vybudovanie a rekonštrukcia systémov
odvodňovacích zariadení slúžiacich na odvádzanie vôd z povrchového odtoku, na
opätovné využitie vody a na vybudovanie zelenej infraštruktúry,
rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov,
o uzavretie a rekultivácia skládok,
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o

-

-

-

predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov,
o zavedenie a zlepšenie triedeného zberu, vybudovanie zberných dvorov
a dotrieďovacích zariadení a centier opätovného používania,
ochrana prírody a krajiny,
o zakladanie prvkov územného systému ekologickej stability (ďalej len „ÚSES“) na
základe schválenej dokumentácie ÚSES,
o ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov,
o realizácia schválených programov starostlivosti,
o Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území,
o realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených
druhov a biotopov,
environmentálne záťaže,
o odstraňovanie environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú závažné riziko pre
zdravie ľudí a životné prostredie,
zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania,
o zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.

Bližšie informácie:
http://envirofond.sk

Ekofond
Ekofond je neinvestičný fond, ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel, a. s.,
pôsobiaci v rámci územia Slovenskej republiky od 7. februára 2007. Od svojho vzniku finančne
podporuje, ako verejne prospešná a aktívna spoločnosť, projekty efektívneho využívania energií,
ochrany životného prostredia a aktivít spojených s osvetou v týchto oblastiach.
Účelom tohto neinvestičného fondu je podpora ochrany a tvorby životného prostredia, podpora
efektívneho využívania energií, podpora aktivít zameraných na vyššie uvedené oblasti v spojení s
osvetou.
Smerovanie podpory je určované na základe štyroch princípov:
- inovatívnosť – podpora aplikovaného výskumu a vývoja, podpora pilotných projektov
inovatívneho spojenia zemného plynu s inými druhmi energie, aktivity v oblasti školstva s
cieľom podpory inovatívneho prístupu k výučbe novými metódami,
- iniciatíva – podpora proaktívnych riešení v oblasti výroby a spotreby energie,
- partnerstvo – podpora nepodnikateľských subjektov, najmä neziskových organizácií, škôl, obcí
a miest a samosprávnych krajov a organizácií nimi zriadených,
- etika a transparentnosť – rovnaké podmienky pre všetkých žiadateľov, zverejnenie
rozhodovacieho procesu a zoznamu všetkých podporených projektov.
Hlavnou formou podpory je poskytovanie finančných príspevkov v rámci programov a grantov na
podporu energetickej efektívnosti. Pre mestá, obce a organizácie v ich správe sa v rámci Ekofondu
otvárajú viaceré možnosti získania podpory:
- Možnosť využiť odborné poradenstvo technických špecialistov SPP v oblasti energetickej
efektívnosti na interaktívnej putovnej výstave o energii "Energia 3. tisícročia"
- Možnosť získať informácie, pre žiakov 9. ročníka ZŠ, o príležitosti študovať nový študijný odbor
Technik energetických zariadení budov
- Možnosť získať finančnú podporu na zateplenie budov, výmenu okien verejných budov;
prostredníctvom programu 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov.
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-

Možnosť získať finančný príspevok až 7 000 € na zakúpenie automobilu na palivo CNG;

Programy Ekofondu:
- Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu
- Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
- Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel
- Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu
- Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG
Ekofond pripravuje novú webstránku. Informácie o stave fondu nájdete na stránke: www.ekofond.sk
Kontakt:
EkoFond, n.f.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Tel.č.: 02/626 22 032
e-mail: helena.prokova@ekofond.sk

Nadácia EKOPOLIS
Nadácia Ekopolis dlhoročne pôsobí v oblasti manažmentu grantových programov zameraných na
demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť. Hlavným nástrojom podpory
sú grantové programy, v ktorých projekty získavajú podporu v otvorenej súťaži. Poskytujú rovnoprávnu
šancu všetkým subjektom podieľať sa na riešení naliehavých otázok.
Aktuálne programy Nadácie Ekopolis, ako aj jej ďalšie aktivity je možné rozdeliť do troch skupín podľa
tém, ktorými sa primárne zaoberajú:
- Životné prostredie
- Občianska spoločnosť
- Mestá pre ľudí
- Na bicykle
Rozvoju územia miest a obcí sa venujú nasledujúce programy:
- Greenways
- Zelené oázy
- Projekt MOVECIT
Bližšie informácie:
http://www.ekopolis.sk/
Kontakt:
Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/414 54 78; Fax: 048/414 52 59
e-mail: ekopolis@ekopolis.sk

Nadácia poštovej banky
Nadácia Poštovej banky je verejnoprospešná organizácia so zameraním na rozvoj telovýchovy,
vzdelávania a podporu humanitných cieľov v oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci detí a mládeže.
Nadácia za uvedeným účelom podporuje najmä:
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-

-

vzdelávacie aktivity a projekty, ktoré robia štúdium atraktívnejším, dostupnejším a ktoré
prinášajú praktické využitie nadobudnutých vedomostí,
športové aktivity a projekty, ktoré umožňujú predovšetkým deťom a mládeži rozvíjať svoj
talent a vzťah k športu,
aktivity a projekty v oblasti zdravotníctva s cieľom skvalitniť prevenciu a ochranu zdravia
a/alebo s cieľom pomôcť vytvoriť vyhovujúce podmienky v zdravotníckych zariadeniach pre
liečbu pacientov,
aktivity a projekty, ktoré napomáhajú deťom, mládeži a iným osobám, ktoré sa ocitli v
sociálnej, či inej núdzi

Hore uvedené účely nadácia napĺňa poskytnutím grantov, darov a štipendií organizáciám a
jednotlivcom, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v nadačnej listine a ktoré boli vyhlásené nadáciou,
realizáciou vlastných verejnoprospešných aktivít a projektov, spoluprácou s inými organizáciami a
jednotlivcami v záujme dosiahnutia verejnoprospešného účelu nadácie.
Bližšie informácie:
http://www.nadaciapostovejbanky.sk/ziadosti/

Kontakt
NADACIA POŠTOVEJ BANKY
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava
email: nadacia@pabk.sk
Kontakt pre žiadateľov, informácie o grantoch:
Správkyňa NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY
Hana Tarabová
Telefón: +421 911 700 005
e-mail: nadacia@pabk.sk

Nadácia SPP
Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel a. s. (SPP) prostredníctvom svojej nadácie podporuje
aktivity v mnohých oblastiach, avšak hlavnými prioritami sú rozvoj a podpora vzdelávania, rozvoj a
ochrana kultúrnych hodnôt, podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva, ochrana zdravia, podpora
charitatívnych a filantropických aktivít, komunitný a regionálny rozvoj.
Víziou Nadácie je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku
a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré
presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.
Nadácia SPP poskytuje podporu prostredníctvom nasledujúcich grantových programov:
- kultúra,
- ochrana zdravia,
- dobrovoľníctvo,
- regionálny rozvoj,
- podpora znevýhodnených,
- vzdelávanie.
Bližšie informácie:
http://www.nadaciaspp.sk/sk/grantove-programy
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Konzultácie k projektom Vám poskytne koordinátorka programu:
RNDr. Beáta Majerníková, PhD.
Programová manažérka
Kontakt: 0907 987 981
bea@nadaciaspp.sk
Nadácia SPP
P.O.BOX 147
810 00 Bratislava
Slovenská republika
projekty@nadaciaspp.sk
Tel.: 02/5464 4683

Nadácia Orange
Zakladateľom Nadácie Orange je spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Jej poslaním je realizovať
filantropické aktivity spoločnosti a pomáhať riešiť problémy rôznych deficitných oblastí na Slovensku.
Nadácia Orange je nezisková organizácia, ktorá združuje a prerozdeľuje peňažné prostriedky určené na
nasledovné verejnoprospešné účely: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, realizácia a ochrana
ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie
prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, ochrana práv detí a
mládeže, rozvoj a podpora vedy, rozvoj a podpora telovýchovy, pomoc pri živelných pohromách a ich
predchádzanie, humanitná pomoc pre jednotlivcov alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života
alebo zdravia, ochrana a podpora sociálnej pomoci.
V rámci nadácie sú vytvorené tri programy:
- vzdelávanie,
- deficitné skupiny,
- komunitný rozvoj.
Bližšie informácie:
http://www.nadaciaorange.sk/index.php?id_cat=22&rs=449
Kontakt:
Centrum pre filantropiu, n. o.
Baštová 5
811 03 Bratislava
0908 766 833
info@nadaciaorange.sk

Nadácia VÚB
Účelom Nadácie VÚB je podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachovania kultúrneho
dedičstva, ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov, a podpora ochrany a tvorby životného
prostredia.
V rámci nadácie sú vytvorené tri grantové programy:
- Pre nádej
- Zamestnanecké granty
- Komunitné granty
- Hosťujúci profesor
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Dodatočné informácie:
https://www.nadaciavub.sk/
Kontakt:
Nadácia VÚB
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
Martina Tvrdoňová
Tel.: 0949 428 239
E-mail: info@nadaciavub.sk

Nadácia Pontis
Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Jej názov je
odvodený z latinského slova most a vyjadruje ambíciu a snahu nadácie prepájať všetky sektory
slovenskej spoločnosti a napomáhať k ich efektívnej spolupráci. Cieľom nadácie je motivácia
jednotlivcov a firiem k zodpovednosti nielen za seba, ale aj za svoje okolie.
Nadácia je správcom desiatok nadačných fondov slovenských firiem. Prehľad nadačných fondov
a podrobnosti k nim nájdete na adrese: http://www.nadaciapontis.sk/nadacne-fondy/

Stredoeurópska nadácia CEF
STREDOEURÓPSKA NADÁCIA (CEF) bola založená v roku 1994 a patrí medzi najstaršie nadácie na
Slovensku. Podporuje mimoriadne nadaných mladých ľudí, širokú škálu umeleckých aktivít a
kultúrnych podujatí, rozvoj občianskej spoločnosti a ekonomicky znevýhodnených regiónov Slovenska
a venuje sa tiež podpore vzdelávania a všestranného rozvoja mladých ľudí.
Nadácia v súčasnosti nemá otvorenú žiadnu grantovú výzvu
O podporu zo Stredoeurópskej nadácie je možné požiadať v rámci aktuálnych grantových výziev, alebo
na základe individuálnej žiadosti mimo rámca aktuálnych grantových výziev. Individuálne žiadosti
možno podávať kedykoľvek, pričom prednostne sa vyhovuje tým žiadostiam, ktoré svojím zameraním
spadajú do programových priorít nadácie.
Programové priority
-

-

Počin – v rámci programovej priority počin sú podporované kreatívne umelecké počiny, ktoré
odhaľujú, uchovávajú a rozvíjajú kultúrne odkazy a fenomény Slovenska a strednej Európy.
Podaná ruka – programová priorita je zameraná na podporu medzinárodných projektov, ktoré
podporujú, posilňujú a zviditeľňujú región strednej Európy
Rieka – v rámci programovej priority sú prioritne podporované projekty zamerané na povodie
Dunaja, predovšetkým na ochranu a využívanie rieky Dunaj (drobná infraštruktúra slúžiaca
verejnosti, krajinárske prvky...)
Hora – cieľom programovej priority je podpora iniciatív, ktorých cieľom je prepájať obyvateľov
miest s obyvateľmi hôr a zvyšovať v rozhodovacích centrálach povedomie o citlivosti voči
horským témam a hodnotám Karpát

Bližšie informácie:
http://www.cef.sk/podpora/ziadam-cef-o-podporu/
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Dunajský fond
Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou pre rozvoj verejnoprospešných aktivít a verejne
prístupných priestranstiev v okolí slovenského toku Dunaja, vrátane Malého Dunaja. Ciele dunajského
fondu sú:
-

-

-

hľadať cesty, ako umožniť ľuďom ešte bližší a pohodlnejší kontakt s riekou na tých miestach,
kde to ochrana prírodných hodnôt, bezpečnosť a hospodárske aktivity umožňujú,
vytvárať podmienky na prirodzený, plynulý a príjemný pohyb pozdĺž rieky ako aj z brehu na
breh, a citlivo posudzovať s tým spojené zásahy do prírodných a mestských/vidieckych
prostredí,
uvažovať o rieke v jej širších súvislostiach, teda v kontexte vzťahov oboch brehov, vzťahu
mestského centra a jeho vzdialenejšieho zázemia, ako aj v kontexte prepojenia so susednými
krajinami, národmi a kultúrami,
nezužovať život na rieke len na život ľudí, ale naopak napomáhať riečnym a na rieku
napojeným ekosystémom a prírodným hodnotám, ktoré samotný život vytvárajú a umožňujú,
hľadať rovnováhu rôznych druhov ľudských aktivít na rieke, a to aj prostredníctvom spoločnej
komunikácie a spolupráce.

Bližšie informácie:
https://www.dunajskyfond.sk/o-fonde
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