
Príloha č. 4 OP KŽP - Kódy kategórií intervencií použité v rámci OP KŽP 

Dimenzia1 - Oblasť intervencie  

1. OBLASŤ INTERVENCIE 

II INFRAŠTRUKTÚRA NA POSKYTOVANIE ZÁKLADNÝCH SLUŽIEB A SÚVISIACE INVESTÍCIE: 

 Energetická infraštruktúra 

010 Obnoviteľná energia – slnečná energia 

011 Obnoviteľná energia – biomasa 

012 Iné zdroje obnoviteľnej energie (vrátane hydroelektrickej energie, geotermálnej energie a morskej 

energie) a integrácia energie z obnoviteľných zdrojov (vrátane infraštruktúry na uskladňovanie, 

premenu elektrickej energie na plyn a výrobu obnoviteľného vodíka)  

013 Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a 

podporné opatrenia 

016 Vysoko účinná kogenerácia a diaľkové vykurovanie 

 Environmentálna infraštruktúra 

017 Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na minimalizáciu, triedenie, recykláciu) 

018 Nakladanie s domovým odpadom (vrátane opatrení na mechanické biologické spracovanie, tepelné 

spracovanie, spaľovanie a skládkovanie) 

019 Nakladanie s komerčným, priemyselným, alebo nebezpečným odpadom 

020 Dodávky vody na ľudskú spotrebu (získavanie, čistenie, infraštruktúra na uskladňovanie 

a distribúciu) 

021 Vodné hospodárstvo a ochrana pitnej vody (vrátane manažmentu povodia, dodávok vody, osobitných 

opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy, diaľkových a spotrebiteľských meracích zariadení, 

systémov spoplatňovania a znižovania únikov) 

022 Čistenie odpadových vôd 

IV ROZVOJ VNÚTORNÉHO POTENCIÁLU: 

 Rozvoj podnikania  

068 Energetická účinnosť a demonštračné projekty v MSP a podporné opatrenia 

070  

Podpora energetickej účinnosti vo veľkých podnikoch  

 Životné prostredie 

083 Opatrenia na zabezpečenie kvality ovzdušia 

084 Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ)  

085 Ochrana a posilnenie biodiverzity, ochrana prírody a zelená infraštruktúra 

086 Ochrana, obnova a udržateľné používanie lokalít sústavy Natura 2000 

087 Opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy a predchádzanie a riadenie rizík súvisiacich s klímou, 

ako napr. erózia, požiare, povodne, búrky a suchá, vrátane zvyšovania povedomia, civilnej ochrany a 

systémov a infraštruktúr na zvládanie katastrof 

089 Rekultivácia priemyselných plôch a kontaminovanej pôdy 

IX TECHNICKÁ POMOC: 

121 Príprava, vykonávanie, monitorovanie a inšpekcia 

122 Hodnotenie a štúdie 

123 Informovanie a komunikácia  



 

Dimenzia 2 - Forma financovania  

2. FORMA FINANCOVANIA 

01 Nenávratný grant 

02 Vratný grant  

 

Dimenzia 3 - Typ územia 

3. TYP ÚZEMIA 

01 Veľké mestské oblasti (husté osídlenie >50 000 obyvateľov) 

02 Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie >5 000 obyvateľov) 

03 Vidiecke oblasti (riedke osídlenie) 

07 Neuplatňuje sa 

 

Dimenzia 4 - Mechanizmy územnej realizácie  

4. MECHANIZMY ÚZEMNEJ REALIZÁCIE 

  

07 Neuplatňuje sa 

 

 


