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Investícia do Vašej budúcnosti

OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Prioritná os 3
Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy
OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie pre sektor životného
prostredia na roky 2007 – 2013. Dokument vypracovalo MŽP SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie a Európska komisia ho schválila 8.11.2007. Celkový
rozpočet programu predstavuje viac ako 2,14 miliardy Eur, z toho prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu sú na úrovni 1, 82 miliardy Eur.
Globálnym cieľom OP ŽP je zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov prostredníctvom dobudovania a skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry
SR v zmysle predpisov EÚ a SR a posilnenie efektívnosti environmentálnej zložky trvalo udržateľného rozvoja.

Prioritná os 3

OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

Špecifický cieľ:

Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok, minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov
energie v súlade s legislatívou EÚ a SR

Operačný cieľ 3.1

Ochrana ovzdušia
Dôvodom stanovenia tohto cieľa je predovšetkým potreba dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia na území SR, pri ktorej nebude dochádzať k
prekračovaniu limitných hodnôt určených znečisťujúcich látok. Ďalším dôvodom je potreba napĺňania záverov Tematickej stratégie o znečistení
ovzdušia a požiadavky na dodržanie určených národných emisných stropov, ktoré vyplývajú z legislatívy EÚ, ale aj z medzinárodných dohovorov.
Operačný cieľ bude napĺňaný prostredníctvom podpory aktivít zameraných najmä na:
• znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší najmä tuhých znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOx, benzén,
VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH
• zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia28
• riešenie kvality ovzdušia a skvalitňovanie a odbornú podporu monitorovania emisií a kvality ovzdušia podľa požiadaviek EÚ ako aj skvalitnenie
Národného emisného informačného systému (NEIS)

Operačný cieľ 3.2

Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
Jedným z dôvodov zaradenia uvedeného operačného cieľa do prioritnej osi je potreba plnenia prijatých medzinárodných záväzkov v oblasti
znižovania emisií skleníkových plynov. Ďalším dôvodom sú aktivity (inventarizácia a projekcia emisií skleníkových plynov) spojené s transpozíciou a
implementáciou smernice 2004/101/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s kvótami emisií
skleníkových plynov v rámci Spoločenstva s ohľadom na projektové mechanizmy Kjótskeho protokolu.
Operačný cieľ bude napĺňaný prostredníctvom podpory aktivít zameraných najmä na:
• znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej
základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov 33
• skvalitňovanie monitorovania, inventarizácie a projekcií emisií skleníkových plynov; štúdie dopadov klimatických zmien na zložky životného
prostredia, vrátane analýzy ekonomických nákladov; zvyšovanie verejného povedomia a úrovne poznatkov z oblasti zmeny klímy, analýza
nástrojov na podporu horizontálnej spolupráce v oblasti zmeny klímy a propagácia výsledkov aktivít

KONTAKTY PRE ZÍSKANIE INFORMÁCIÍ O OPŽP
Vedúci REPIS
REPIS Trnava
REPIS Banská Bystrica
REPIS Banská Štiavnica
REPIS Košice
REPIS Nitra
REPIS Poprad
REPIS Prešov
REPIS Prievidza
REPIS Rimavská Sobota
REPIS Žilina

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Kollárova 8, 917 01 Trnava
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Kammerhofská 26, 969 01 Ban. Štiavnica
Tajovského 10, 040 01 Košice
Ďurková 19, 949 01 Nitra
Sobotské námestie 62, 058 01 Spiš. Sobota
Sabinovská 3, 080 01 Prešov
Dlhá 3, 971 01 Prievidza
Svätoplukova 40, 979 01 Rimavská Sobota
Dolný Val 20, 010 01 Žilina
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e-mail: tt-repis@sazp.sk
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