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1. PRIORITNÁ OS 
 
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. 
 
 
2. OPERAČNÉ CIELE 
 
Operačný cieľ 3.2. Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory 
obnoviteľných zdrojov energie 
 
Operačný cieľ 3.2 je zameraný na plnenie prijatých medzinárodných záväzkov v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov, ako aj na aktivity 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. 
 
 
3. OPRÁVNENÉ ŽIADOSTI 
 
V rámci výzvy OPŽP-PO3-08-4 sú oprávnené žiadosti, ktorých celkové náklady neprevyšujú 
sumu 25 miliónov euro. 
 
 
4. OPRÁVNENÉ AKTIVITY 
 
Operačný cieľ 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory 
obnoviteľných zdrojov energie 
I. skupina aktivít: 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: 
A. Projekty zmeny palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a 
obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, bioplyn1, slnečná energia, geotermálna energia), 
s výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu2, zacielené na zníženie 
emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok 
v oblasti výroby tepla vo verejných objektoch v obci, vo viacerých obciach alebo na úrovni 
mikroregiónu. Súčasťou projektov môžu byť aj opatrenia na znižovanie energetických strát 
budov (napr. zatepľovanie fasád, výmena okien, výmena tepelnej izolácie rozvodov a pod.), 
výmena alebo výstavba vonkajších tepelných rozvodov medzi objektmi používajúcimi spoločný 
tepelný zdroj. V tomto prípade musí byť doložený energetický audit budov, ktorého výsledkom 
bude návrh uvedených opatrení. 

                                                 
1 Vrátane zariadení na princípe termického splyňovania biomasy 
2 Projekty zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu sú oprávnené len v prípade ak sú realizované 
v územiach mimo oblastí riadenia kvality ovzdušia, ktoré sú vymedzené v prílohe č.2 Programového manuálu. 
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B. Projekty zmeny palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a 
obnoviteľných zdrojov energie na zdroji tepla prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou3, 
s výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu na biomasu24. Súčasťou projektov 
môžu byť aj opatrenia na zníženie energetických strát objektov (zdrojov tepla) 

C. Výstavba alebo modernizácia primárnych a diaľkových rozvodov pre systémy 
centrálneho zásobovania teplom4 (zlepšenie izolácie rozvodných potrubí a zníženie úniku 
energetických médií vrátane úprav výmenníkových staníc tepla) len ako súčasť projektu 
zmeny palivovej základne na zdroji tepla (prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou) 
za účelom znižovania emisií základných znečisťujúcich látok za podmienky, že zdroj tepla aj 
rozvody vlastní jeden žiadateľ s výnimkou projektov zámeny paliva zo zemného plynu 
na biomasu. 

D. Projekty na inštaláciu tepelných čerpadiel za účelom náhrady produkcie tepla a teplej 
vody z neobnoviteľných zdrojov energie aj v kombinácii so zmenou palivovej základne 
v prospech obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, slnečná energia, geotermálna energia) 
alebo bez nej  
 
II. skupina aktivít: štúdie dopadov klimatických zmien na zložky životného prostredia, 
vrátane analýzy ekonomických nákladov; skvalitňovanie  monitorovania, inventarizácie a 
projekcií emisií; programy na podporu vzdelávania a zvyšovania verejného povedomia, 
analýza nástrojov na podporu horizontálnej spolupráce v oblasti zmeny klímy a propagácia 
výsledkov aktivít: 
 
A. Analytické štúdie dopadov nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na zložky životného 
prostredia vrátane hodnotenia sociálno-ekonomických dôsledkov a návrhu opatrení  

B. Projekty na skvalitňovanie monitorovania, inventarizácie a projekcií emisií 
skleníkových plynov na prípravu dlhodobých prognóz pre rozhodovací proces  

C. Príprava programov vzdelávania a zvyšovania verejného povedomia v oblasti zmeny 
klímy (prezentácia problematiky v príčinno-následných vzťahoch) 

D. Projekty na podporu horizontálnej spolupráce v oblasti zmeny klímy a propagácie 
výsledkov 

E. Špecifické projekty a informačné kampane o dôsledkoch zmeny klímy zamerané 
priamo na majiteľov a užívateľov pôdy, lesov, technický a riadiaci personál pôsobiaci 
v energetických odvetviach, doprave a pri nakladaní s odpadmi (prezentácia problematiky 
v príčinno-následných vzťahoch) 

F. Projekty na propagáciu a podporu projektov zmeny palivovej základne zdrojov 
z neobnoviteľných na obnoviteľné resp. alternatívne zdroje energie na výrobu tepla a teplej 
vody na úrovni mikroregiónu (PR kampane, konzultačné centrá) 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Podmienka: Kombinovaná prevádzka výroby tepla a elektriny (v prípade kogenerácie), musí priniesť úspory 
primárnej energie 
4 Podmienka: Kombinovaná prevádzka výroby tepla (a elektriny v prípade kogenerácie), ako aj rozvod tepla 
prinesie úspory primárnej energie alebo diaľkový rozvod tepla zabezpečí využitie odpadového tepla na účely 
diaľkového vykurovania 
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5. OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 
 
Základným východiskom pre stanovenie oprávnenosti výdavkov je článok 56 nariadenia Rady 
(ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde. 
 
Oprávnené výdavky sú presnejšie a podrobnejšie stanovené v „Usmernení riadiaceho orgánu 
k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci Operačného 
programu Životné prostredie na programové obdobie 2007 – 2013“. 
 
Časový rámec oprávnenosti výdavkov je stanovený tak, že za oprávnené sa považujú 
výdavky, ktoré vznikli v období od 1.1.2007 do 31.12.2015. 
 
Oprávnenosť nákladov všetkých aktivít, ktoré zasahujú svojim účinkom celé územie 
Slovenska sa znižuje o percento vychádzajúce z pomeru počtu obyvateľov Bratislavského 
kraja k počtu obyvateľov Slovenska. V prípade aktivít, ktoré zasahujú svojím účinkom 
územie viacerých regiónov (krajov) vrátane Bratislavského kraja sa oprávnenosť nákladov 
príslušných aktivít znižuje o percento vychádzajúce z pomeru počtu obyvateľov 
Bratislavského kraja k počtu obyvateľov všetkých dotknutých regiónov. Ako východisko sa 
pre uvedený výpočet použijú údaje o počte obyvateľov SR a jednotlivých krajov 
k 31.12.2007, zverejnené Štatistickým úradom SR a uvedené v prílohe č. 4 Programového 
manuálu OP ŽP. V súlade s vyššie uvedeným oprávnenosť nákladov všetkých aktivít, ktoré 
zasahujú svojim účinkom celé územie Slovenska, sa znižuje o 11,3% (vychádzajúc z pomeru 
počtu obyvateľov Bratislavského kraja k počtu obyvateľov Slovenska). 
 
Obmedzenia vo vzťahu k oprávneným/neoprávneným výdavkom pre operačný cieľ 3.2: 
Pre skupinu I. aktivít: 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 
• Za neoprávnené budú považované: 

o projekty, ktoré nevykazujú zníženie emisií skleníkových plynov o viac ako 10% 
celkového množstva v t/rok a zároveň pri nich dochádza k zvyšovaniu emisií 
základných znečisťujúcich látok; 

o projekty, pri ktorých dochádza k zámene paliva zemného plynu za palivo - biomasu, 
čo spôsobuje zvýšenie emisií základných znečisťujúcich látok. Táto podmienka sa 
nevzťahuje na projekty realizované v územiach mimo oblastí riadenia kvality 
ovzdušia, ktoré sú vymedzené v prílohe č.2 Programového manuálu OP ŽP; 

o  realizácie technologických zariadení na spaľovanie palív, v ktorých sa nedosahuje 
minimálna účinnosť 80%; 

o projekty, kde nebude zaručená a overená likvidácia pôvodného kotla na spaľovanie 
fosílnych palív (neplatí pre solárne systémy, tepelné čerpadlá a zariadenia na využitie 
bioplynu na výrobu tepla a teplej vody), resp. výstavba nových zdrojov energie, ktorá 
nie je náhradou za starý zdroj;  

o projekty, kde pôvodný zdroj tepla a nový zdroj tepla, ktorý je predmetom projektu 
nevlastní ten istý vlastník resp. žiadateľ projektu, alebo ho nemá v dlhodobom 
prenájme; 

o projekty na využitie tepelných čerpadiel bez garantovaných parametrov 
a minimálneho priemerného ročného tepelného faktora 3,0; 

o projekty na využitie tepelných čerpadiel, ktoré používajú ako chladivo látky 
poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme; 
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o projekty v prípade zariadení budovaných prioritne za účelom výroby elektrickej 
energie („verejné“ elektrárne); 

o projekty na využitie geotermálnej energie na výrobou tepla a teplej úžitkovej vody nie 
sú oprávnené, pokiaľ na zabezpečenie geotermálnej  vody neexistujú funkčné čerpacie 
vrty; 

o projekty zmeny palivovej základne v prospech menej uhlíkatých palív a 
obnoviteľných zdrojov energie, ktoré budú realizované v bytových domoch; 

o projekty úspory energie vo všetkých oblastiach priemyslu a služieb vrátane izolácie 
stavebných objektov za účelom zlepšenia ich tepelno-technických vlastností; 

o projekty na samostatnú vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla 
bez zmeny palivovej základne; 

o projekty na využitie obnoviteľného zdroja energie v prípade že  vstup (energetický 
nosič)- obnoviteľný zdroj energie- je definovaný ako odpad podľa katalógu odpadov 
(tzn. biomasa je definovaná ako drevný odpad a živočíšne exkrementy alebo slama sú 
definované ako odpad z poľnohospodárskej výroby); 

o projekty s kombinovanou výrobou elektriny a tepla, ktoré nespĺňajú podmienky 
stanovené v zákone č.../2007 (návrh je predložený NR SR) o podpore kombinovanej 
výroby založenej na dopyte po využiteľnom teple na vnútornom trhu s energiou 
a v jeho vykonávacích predpisoch; 

o modernizácia a rekonštrukcia existujúcich zariadení na využitie biomasy 
a geotermálnej energie, zariadení na využitie slnečnej energie, zariadení na výrobu 
biopalív a bioplynu; 

o projekty modernizácie alebo rekonštrukcie malých vodných elektrární a veterných 
elektrární; 

o  projekty výstavby alebo rekonštrukcia primárnych a diaľkových rozvodov systémov 
centrálneho zásobovania teplom (zlepšenie izolácie rozvodných potrubí a zníženie 
úniku energetických médií vrátane výmenníkových staníc tepla) ak sa zároveň nerobí 
v projekte zmena palivovej základne; 

o  projekty komplexnej rekonštrukcie zariadení občianskej vybavenosti (materské, 
základné a stredné školy, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia na výkon 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, kultúrne domy, osvetové strediská) a 
zdravotníckych zariadení (všeobecných a špecializovaných nemocníc) zahŕňajúce 
okrem zmeny palivovej základne a opatrení na zníženie strát tepla v objektoch aj 
ďalšiu rekonštrukciu (napr. rekonštrukcia sociálnych zariadení, prestavba interiéru, 
bezbariérové vstupy apod.); 

o samostatné projekty zateplenia budov (napr. zateplenie bytových domov, rodinných 
domov a pod.) nie sú oprávnené; 

o projekty poľnohospodárskych podnikov; 
o projekty lesných podnikov. 
 

Pre skupinu II. aktivít: Štúdie dopadov klimatických zmien na zložky životného prostredia, 
vrátane analýzy ekonomických nákladov; skvalitňovanie monitorovania, inventarizácie a 
projekcií emisií; programy na podporu vzdelávania a zvyšovania verejného povedomia, 
analýza nástrojov na podporu horizontálnej spolupráce v oblasti zmeny klímy a propagácia 
výsledkov aktivít 
• Za neoprávnené budú považované projekty v oblasti skvalitňovania, monitorovania, 

inventarizácie a projekcií emisií skleníkových plynov v prípade, že prijímatelia nie sú 
touto činnosťou poverení zo zákona. 
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• Za neoprávnené budú považované projekty prezentujúce extrémistické názory na 
problematiku a aktivity sledujúce partikulárne skupinové záujmy, ktoré nie sú v súlade 
s oficiálnou stratégiou a politikou SR v oblasti zmeny klímy. 

 
 
6. OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA 
 
V rámci výzvy OPŽP-PO3-08-4 sú oprávnenými žiadateľmi subjekty sektora verejnej správy, 
subjekty súkromného sektora, na ktoré sa schémy štátnej pomoci nevzťahujú a subjekty 
súkromného sektora, na ktoré sa vzťahujú schémy štátnej pomoci za týchto podmienok: 
 
Pre skupinu aktivít I.: „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“ sú v tejto výzve 
oprávnenými žiadateľmi zo súkromného sektora, len existujúce energetické podniky, 
ktorých hlavným výrobným programom je výroba tepla a teplej vody. 

V rámci skupiny aktivít I., pre aktivitu D : „Projekty na inštaláciu tepelných čerpadiel 
za účelom náhrady produkcie tepla a teplej vody z neobnoviteľných zdrojov energie aj 
v kombinácii so zmenou palivovej základne v prospech obnoviteľných zdrojov energie 
(biomasa, slnečná energia, geotermálna energia) alebo bez nej“ sú neoprávnenými 
žiadateľmi všetky subjekty súkromného sektora, na ktoré sa vzťahujú schémy štátnej 
pomoci. 

Pri rozhodovaní, či sa na subjekt vzťahuje alebo nevzťahuje schéma štátnej pomoci je 
potrebné postupovať podľa prílohy č.1 Príručky pre žiadateľa o NFP pre ERDF/KF. 
 
Oprávnení žiadatelia pre Operačný cieľ 3.2 
 
TYP PRIJÍMATEĽA 
 

PRESNÉ VYMEDZENIE 
OPRÁVNENÉHO SUBJEKTU 

VYMEDZENIE SKUPINY 
OPRÁVNENÝCH AKTIVÍT 

Sektor verejnej správy 
ústredné orgány štátnej 
správy a nimi zriadené 
rozpočtové alebo 
príspevkové organizácie 

Skupina I. B, D  

Ministerstvo životného 
prostredia SR 

Skupina II. A – F   

Slovenská agentúra 
životného prostredia 

Skupina II. A – F   

subjekty ústrednej správy  

Slovenský 
hydrometeorologický ústav 

Skupina II. A – E   

Subjekty územnej samosprávy obce alebo nimi zriadené 
rozpočtové alebo  
príspevkové organizácie  
vyššie územné celky alebo 
nimi zriadené rozpočtové 
alebo príspevkové 
organizácie  

Skupina I. A, B, C, D 
Skupina II. C – F 
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Súkromný sektor  
združenia miest a obcí, 
mikroregióny 

združenia s účasťou obcí5 Skupina I. A, B, C, D 
Skupina II. C – F 

cirkvi a náboženské 
spoločnosti registrované 
podľa zákona č. 308/1991 Zb. 
o slobode náboženskej viery 
a postavení cirkví 
a náboženských spoločností 
v znení neskorších predpisov 
(ako zriaďovatelia 
špecializovaných subjektov) 

 Skupina I. A, B, C, D 

mimovládne neziskové  
organizácie so zameraním na 
ochranu životného prostredia 
(s výnimkou neinvestičných 
fondov a združení 
právnických osôb) 

Skupina II. C – F 

Iné fyzické alebo právnické 
osoby 6 oprávnené na 
podnikanie7 

právnické osoby oprávnené 
na podnikanie 

Skupina I. A, B, C, D 
Skupina II. C – F 

 
Financovanie uvedených oprávnených prijímateľov sa bude uskutočňovať podľa pravidiel 
pre príslušný typ prijímateľa (uvedených v prílohe č. 3 Programového manuálu OP ŽP) 
obsiahnutých v Stratégii financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
na programové obdobie 2007 – 2013, schválenej uznesením vlády SR č. 834/2006, ako aj 
v platnom Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
na programové obdobie 2007 – 2013. 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Prijímateľmi pomoci môžu byť združenia, ktoré pozostávajú výlučne z obcí alebo z obcí a ďalších subjektov 
zo sektora verejnej správy a vznikli na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov alebo § 20f až §21 zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
6 Oprávnenými žiadateľmi nebudú (vzhľadom na deliacu líniu s Programom rozvoja vidieka): 
- poľnohospodárske podniky, 
- lesné podniky 
7 V prípade subjektov, ktoré sú povinnými alebo dobrovoľnými účastníkmi schémy obchodovania 
so skleníkovými plynmi (príloha A a B zákona č.572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov) je nutné zabezpečiť dodržanie právnych predpisov EÚ a usmernení v oblasti 
štátnej pomoci. Subjekty, ktoré budú realizovať projekt v rámci OP ŽP, ktorý prispieva k zníženiu množstva 
emisií skleníkových plynov a sú zároveň povinnými alebo dobrovoľnými účastníkmi schémy obchodovania 
so skleníkovými plynmi sa v zmluve o poskytnutí NFP zaviažu, že nebudú obchodovať s pomernou časťou 
emisných kvót CO2, ktoré boli ušetrené realizáciou projektu. Pri podpise zmluvy o NFP odovzdajú pomernú časť 
redukcie emisných kvót CO2 (rozdiel medzi prideleným množstvom kvót na daný rok a skutočným množstvo 
kvót po predpokladanej realizácii projektu), ktorá bude generovaná projektom na účet Národného registra 
emisných kvót SR určený v zmluve o NFP medzi žiadateľom a MŽP SR. 
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7. MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU 
 
Pre prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy je 
oprávneným územím celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský 
kraj. 
 
 
8. DĹŽKA REALIZÁCIE PROJEKTU 
 
Minimálna a maximálna doba realizácie projektu nie je stanovená. 
 
 
9. FORMA POMOCI 
 
Pomoc je poskytovaná ako nenávratný finančný príspevok.  
 
 
10. FINANCOVANIE 
 
Zdroj financovania 
 
Pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy je 
zdrojom financovania Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a štátny rozpočet SR. 
 
Výška pomoci 
 
Indikatívna výška pomoci v rámci Operačného cieľa 3.2 na túto výzvu (OPŽP-PO3-08-4) je 
23 294 118 EUR. 
 
Pre subjekty na ktoré sa nevzťahuje Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj 
infraštruktúry pre ochranu ovzdušia pre programové obdobie/roky 2007-2013 (regionálna 
pomoc) sa poskytuje finančná pomoc podľa pravidiel pre príslušný typ prijímateľa uvedených 
v prílohe č. 3 Programového manuálu OP ŽP (obsiahnutých v Stratégii financovania 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, schválenej 
uznesením vlády SR č. 834/2006). 
 
Subjekty, na ktoré sa vzťahuje Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry 
pre ochranu ovzdušia pre programové obdobie/roky 2007-2013 (regionálna pomoc), ako aj 
pravidlá ich financovania sú stanovené priamo v uvedenej schéme štátnej pomoci, ktorá sa 
nachádza v Prílohách tejto výzvy. 
 
Limity pomoci 
 
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa nestanovuje. 
 
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku sa stanovuje na 5 mil. SKK v prípade 
projektov v rámci aktivít v skupine II.: 

A. Analytické štúdie dopadov nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na zložky životného 
prostredia vrátane hodnotenia sociálno-ekonomických dôsledkov a návrhu opatrení; 
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B. Projekty na skvalitňovanie monitorovania, inventarizácie a projekcií emisií 
skleníkových plynov na prípravu dlhodobých prognóz pre rozhodovací proces; 

C. Príprava programov vzdelávania a zvyšovania verejného povedomia v oblasti zmeny 
klímy (prezentácia problematiky v príčinno-následných vzťahoch); 

D. Projekty na podporu horizontálnej spolupráce v oblasti zmeny klímy a propagácie 
výsledkov; 

E. Špecifické projekty a informačné kampane o dôsledkoch zmeny klímy zamerané 
priamo na majiteľov a užívateľov pôdy, lesov, technický a riadiaci personál pôsobiaci 
v energetických odvetviach, doprave a pri nakladaní s odpadmi (prezentácia 
problematiky v príčinno-následných vzťahoch); 

F. Projekty na propagáciu a podporu projektov zmeny palivovej základne zdrojov 
z neobnoviteľných na obnoviteľné resp. alternatívne zdroje energie na výrobu tepla 
a teplej vody na úrovni mikroregiónu (PR kampane, konzultačné centrá). 

 
 
11. PRIORITNÉ TÉMY 
 
V rámci výzvy bude podporená nasledovná kategória prioritných tém v zmysle Nariadenia 
Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá 
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde 
a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja., príloha č. II, dimenzie „Prioritná téma“: 
 

49 Zmierňovanie klimatickej zmeny a prispôsobovanie sa klimatickej zmene 
 
 
12. KONTAKT PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE K VÝZVE 
 
Ministerstvo životného prostredia SR: 
 
- www.enviro.gov.sk, www.opzp.sk, www.euroenviro.sk 
 
- info@enviro.gov.sk 
 
- Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor programov,  

Tel. č.: 02/5956 2522, 02/5956 2434 
 
 
Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) Slovenskej 
agentúry životného prostredia: 
 
- www.repis.sk 
 
- Odbor riadenia REPIS, Tel. č.: 051/7480 115 
 
- regionálne kancelárie REPIS: 
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s t r e d i s k o 
 

a d r e s a t e l e f ó n 

REPIS  
Banská Bystrica  

Tajovského 28 
975 90 Banská Bystrica 

 
048/ 4135 211 

REPIS  
Banská Štiavnica  

Kammerhofská 26 
96 900 Banská Štiavnica 

 
045/ 6920 681 

REPIS  
Košice  

Tajovského 10 
040 01 Košice 

055/ 6255 567  
055/ 6253 240 

REPIS  
Nitra  

Ďurkova 19  
949 01 Nitra 

037/ 6524 189 
037/ 6555 533 

REPIS  
Poprad  

Sobotské námestie 62  
Poprad – Spišská Sobota 

 
052/ 4781 614 

REPIS  
Prešov  

Sabinovská 3  
080 01 Prešov 

051/ 7716 441 
051/ 7716 442 

REPIS  
Prievidza  

Dlhá 3 
971 01 Prievidza 

046/ 5199 711 
046/ 5199 714 

REPIS  
Rimavská Sobota  

Svätoplukova 40  
979 01 Rimavská Sobota 

 
047/ 5621 419 

REPIS  
Trnava  

Pažitná 84 
917 01 Trnava 

 
033/ 5536 613 

REPIS  
Žilina 

Dolný val 20  
012 06 Žilina 

 
041/ 5620 704 

 
 
13. PRÍLOHY 
 
I. FORMULÁR ŽIADOSTI O NFP 
 
II. PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA 
 
III. PODPORNÉ DOKUMENTY A INFORMÁCIE: 
 

▫ Operačný program Životné prostredie 
▫ Programový manuál Operačného programu Životné prostredie v 3.0 
▫ Vzor zmluvy o poskytnutí NFP 
▫ Hodnotiace kritériá 
▫ Výberové kritériá 
▫ Často kladené otázky (FAQ) 
▫ Manuál pre informovanie a publicitu 
▫ Usmernenie riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované 

z ERDF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie na programové 
obdobie 2007 – 2013 v 4.1 

▫ Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia 
pre programové obdobie/roky 2007-2013 (regionálna pomoc) 

 


