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PRIORITNÁ   OS    1  INTEGROVANÁ  OCHRANA  A  RACIONÁLNE  VYUŽÍVANIE  VÔD 
 

OPERAČNÝ  CIEĽ/NÁZOV  
VÝZVY 

Sektor zverejnenie uzávierka limit indikatívna 
finančná  čiastka 

1.2 Odvádzanie  a  čistenie  
komunálnych  odpadových  vôd  v  
zmysle  záväzkov  SR  voči  EÚ  
(I. – III. skupina  aktivít) 

verejný,  súkromný február 2013 90  dní  od 
zverejnenia výzvy 

 64 000 000 EUR* 

1.3 Zabezpečenie  primeraného  
sledovania a hodnotenia stavu 
povrchových  vôd  a podzemných  
vôd 

verejný marec 2013 90  dní  od  
zverejnenia  výzvy 

 6 000 000 EUR 

*Uvedená čiastka  môže  podliehať  ďalším  zmenám  v závislosti  od  schválenia  návrhu  realokácie prostriedkov  (KF  +  ŠR)  v sume cca 97 mil. EUR  
v rámci  OP  ŽP   z prioritnej   osi   4   do   prioritnej   osi   1(ktorá   je   už   do   uvedenej   indikatívnej   finančnej   čiastky   zahrnutá),   ako aj od predloženia  
a schválenia  veľkých  projektov 
 
 
PRIORITNÁ  O S  3  OCHRANA  OVZDUŠIA  A MINIMALIZÁCIA  NEPRIAZNIVÝCH  VPLYVOV  ZMENY  KLÍMY 
 

OPERAČNÝ  CIEĽ/NÁZOV  
VÝZVY 

Sektor zverejnenie uzávierka limit indikatívna 
finančná  čiastka 

3.1 Ochrana  ovzdušia  (III.  skupina 
aktivít) 
3.2 Minimalizácia  nepriaznivých  
vplyvov  zmeny  klímy  vrátane  
podpory  obnoviteľných  zdrojov  
energie (II.  skupina  aktivít) 

verejný január  2013 90  dní  od 
zverejnenia výzvy 

 807 222 EUR 

3.1 Ochrana  ovzdušia (I. skupina verejný,  súkromný január  2013 90  dní  od    41 162 317 EUR 
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aktivít) zverejnenia  výzvy  
3.2 Minimalizácia  nepriaznivých  
vplyvov  zmeny  klímy  vrátane  
podpory  obnoviteľných  zdrojov  
energie (I.  skupina  aktivít) 

verejný,  súkromný január  2013 90  dní  od  
zverejnenia  výzvy 

 10 280 420 EUR 

3.1 Ochrana  ovzdušia  (II.  skupina  
aktivít) 

verejný,  súkromný apríl 2013 90  dní  od  
zverejnenia  výzvy 

 1 731 412 EUR 
 

 
 
P R IORITNÁ   O  S  4  ODPADOVÉ  HOSPODÁRSTVO 
 

OPERAČNÝ  CIEĽ/ NÁZOV  
VÝZVY 

Sektor zverejnenie uzávierka limit indikatívna 
finančná  čiastka 

4.1 Podpora  aktivít  v oblasti 
separovaného  zberu 
4.2 Podpora  aktivít  na  
zhodnocovanie odpadov 
 
výzva  s relevanciou k Lokálnym  
stratégiám  komplexného  prístupu  
(LSKxP) v rámci  realizácie  
horizontálnej  priority  
Marginalizované  rómske  komunity 

verejný 
 

(žiadatelia v rámci  
príslušného  
schváleného  

projektového  zámeru  
LSKxP) 

 

február  2013 90  dní  od 
zverejnenia výzvy 

 21 000 000 EUR 
 

4.3 Nakladanie  s  nebezpečnými  
odpadmi  spôsobom  priaznivým  pre  
životné  prostredie 

verejný,  súkromný február  2013 90  dní  od  
zverejnenia  výzvy 

 7 687 470 EUR 

4.4 Riešenie  problematiky  
environmentálnych  záťaží  vrátane  
ich  odstraňovania 

verejný apríl  2013 90  dní  od 
zverejnenia výzvy 

 6 000 000 EUR 
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Poznámka:  Aktualizácia  harmonogramu  výziev  bude  vykonaná v prípade,  že  indikatívny termín  vyhlásenia  výzvy  bude  posunutý o viac ako 3 
mesiace neskôr  oproti  indikatívnemu  termínu  vyhlásenia  výzvy  uvedenému  v tomto harmonograme. 
 


