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Prioritné osi OP KŽP Alokácia %

PO1  Udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
prostredníctvom rozvoja  environmentálnej infraštruktúry

1 441 766 000 45,95

OP KŽP schválený EK 28. 10. 2014

Globálny cieľ podporiť trvalo udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov,
zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívnu adaptáciu na zmenu klímy

a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva
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prostredníctvom rozvoja  environmentálnej infraštruktúry
1 441 766 000 45,95

PO2  Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so     
zameraním na ochranu pred povodňami 

419 346 261 13,36

PO3 Podpora riadenia rizík a odolnosti proti katastrofám 
v súvislosti so zmenou klímy

260 901 369 8,31

PO4  Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo 938 886 480 29,92

PO5 Technická pomoc 77 000 000 2,45

Spolu EÚ zdroje 3 137 900 110

Celková alokácia (zdroje EÚ + národné spolufinancovanie) > 4,308 MLD. €



PODPORA AKTIVÍT NA OCHRANU OVZDUŠIA 

PO1, INVESTIČNÁ PRIORITA 4: „Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, 
revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov 
(vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a 
podpory opatrení na zníženie hluku“

Špecifický cieľ: 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Alokácia z KF (oprávnené celé územie SR) 209 mil. EUR z KF = 6,7 % alokácie OP KŽP
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Alokácia z KF (oprávnené celé územie SR) 209 mil. EUR z KF = 6,7 % alokácie OP KŽP

Hlavné skupiny podporovaných aktivít:

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

B. Informovanie v ochrane ovzdušia a integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania

C. Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia



PODPORA AKTIVÍT NA OCHRANU OVZDUŠIA

Hlavná skupina aktivít Podporované opatrenia

A. Technologické a technické
opatrenia na redukciu emisií
znečisťujúcich látok do
ovzdušia realizované na
zdrojoch znečisťovania

• inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie
emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov

znečisťovania ovzdušia, najmä odlučovacích zariadení a
iných koncových technológii (napr. tkaninové filtre,

elektrostatické odlučovače a pod.)

4

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

• opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov
za účelom zníženia emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia

• 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 OZE

Projekty s priamym príspevkom k špecifickému cieľu a k plneniu ukazovateľov
zníženie produkcie emisií emisií PM a ďalších ZL (SO2, NOX, NH3, VOC)
� Smernica 2001/81/ES o národných emisných stropoch
� Smernica 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia 



A. TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ OPATRENIA NA REDUKCIU EMISIÍ ZL DO OVZDUŠIA

Oprávnení prijímatelia - prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia

Princípy výberu projektov

• preukázateľné zníženie emisií ZL

• opatrenia na dosiahnutie lepšej úrovne ochrany ovzdušia - nad rámec noriem

• zohľadnenie efektivity realizácie opatrenia vzhľadom na výsledné zníženie emisií 
(merná investičná náročnosť vzhľadom na výsledné zníženie emisií)(merná investičná náročnosť vzhľadom na výsledné zníženie emisií)

• súlad s Programami a Akčnými plánmi na zlepšenie kvality ovzdušia, kde relevantné

• zvýhodňované projekty realizované v ORKO

• zvýhodňované projekty s najväčším príspevkom k zlepšeniu kvality ovzdušia

• zohľadnenie aspektu inovatívnosti technológií;

pre projekty náhrady spaľovacích zariadení vo verejných budovách:

• prechod z uhlia na ZP len v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia

• prioritne projekty, kde už boli zrealizované opatrenia na zvýšenie EE



Ďalšie rámcové podmienky a obmedzenia

• štátna pomoc oprávnenosť podľa príslušných schém ŠP (GBER, notifikovaná schéma)

oprávnenosť výdavkov – normy Únie, BAT

intenzita pomoci 

• vylúčenie podpory opatrení na znižovanie emisií GHG

v zmysle nariadení o KF/ERDF nemožno podporiť 

SŠP GBER BSK Ostatné kraje

MP 60% 75%

SP 50% 65%

VP 40% 55%

A. TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ OPATRENIA NA REDUKCIU EMISIÍ ZL DO OVZDUŠIA

v zmysle nariadení o KF/ERDF (2.(2).b) nemožno podporiť 

„investície na dosiahnutie zníženia emisií GHG prostredníctvom činností uvedených 
v Prílohe I smernice 2003/87/EC“ (napr. spaľovacie zariadenia s MTP >20 MW)

neoprávnené sú projekty zamerané na zmeny technologických postupov 
týkajúce sa činností uvedených v prílohe I k smernici 2003/87/ES, ak nie je možné 
z technologického hľadiska oddeliť výdavky na znižovanie emisií ZL od výdavkov 
na znižovanie emisií GHG 

• stredne veľké spaľovacie zariadenia – pripravovaná smernica o MCP – schéma ŠP



Hlavná skupina aktivít Podporované opatrenia

B. Informovanie v ochrane
ovzdušia a integrovanej
prevencii a kontrole
znečisťovania

• osvetové a informačné aktivity o jednotlivých
kategóriách zdrojov znečisťovania ovzdušia a o
problematike kvality ovzdušia a možnostiach
zlepšovania kvality ovzdušia v regiónoch, vrátane
problematiky lokálnych kúrenísk, (t. j. správna prax

používania lokálnych kúrenísk, príprava paliva, spaľovacie režimy)

PODPORA AKTIVÍT NA OCHRANU OVZDUŠIA
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používania lokálnych kúrenísk, príprava paliva, spaľovacie režimy)

C. Skvalitňovanie 
monitorovania ovzdušia

• zlepšenie a skvalitnenie NMSKO, vrátane jeho obnovy, 
údržby, rozšírenia a akreditácií, ako aj odbornej podpory;

• podpora modelových výpočtov znečistenia ovzdušia 
a chemických analýz;

• skvalitnenie emisných inventúr a projekcií emisií;

• zlepšenie úrovne NEIS a NRZ, vrátane zabezpečenia 
predkladania správ a informácii v elektronickej podobe



B. INFORMOVANIE O OCHRANE OVZDUŠIA A IPKZ

Oprávnení prijímatelia SAŽP (národný projekt)

subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti ŽP

subjekty územnej samosprávy 

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné 
služby v oblasti ŽP

nadácie v oblasti ŽP

združenia FO/PO v oblasti ŽPzdruženia FO/PO v oblasti ŽP

C. SKVALITŇOVANIE MONITOROVANIA OVZDUŠIA

Oprávnení prijímatelia príspevková organizácia MŽP SR v oblasti ochrany ovzdušia

subjekty územnej samosprávy 

subjekty ústrednej správy 

združenia FO/PO (gestor MŽP SR)

neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné 

služby (gestor MŽP SR)

MV SR – okresné úrady (úlohy podľa zákona o ovzduší)



www.op-kzp.sk



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SRMINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov

RO pre OP KŽP

Karloveská 2, 812 35 Bratislava
www.op-kzp.sk


