
HARMONOGRAM VÝZIEV 
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ prostredníctvom OPŽP pre rok 2009 

podľa prioritných osí (aktualizovaný k 1.3.2009) 
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P R I O R I T N Á  O S 1  INTEGROVANÁ OCHRANA  A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD 
 
 
VÝZVA 
(kód výzvy) 
 

OPERAČNÝ CIEĽ sektor zverejnenie uzávierka limit indikatívna  
finančná čiastka 

1.1 Zásobovanie 
obyvateľstva pitnou vodou 
z verejných vodovodov 
 

OPŽP-PO1-09-1 

1.2 Odvádzanie a čistenie 
komunálnych odpadových 
vôd v zmysle záväzkov SR 
voči EÚ 
 

verejný/ 
súkromný1 
 

11.2.2009 27.5.2009 max.  
25 mil. EUR 

150 000 000 EUR 

OPŽP-PO1-09-2 1.3 Zabezpečenie 
primeraného sledovania 
a hodnotenia stavu 
povrchových vôd 
a podzemných vôd  
 

verejný apríl 2009 90 dní od 
zverejnenia 
výzvy 
 

max.  
20 mil. EUR 
 

10 000 000 EUR 
 

1 - súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci 
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P R I O R I T N Á  O S 2 OCHRANA PRED POVODŇAMI 
 
 
VÝZVA 
(kód výzvy) 
 

OPERAČNÝ CIEĽ sektor zverejnenie uzávierka limit indikatívna  
finančná čiastka 

2.1 Preventívne opatrenia 
na ochranu pred 
povodňami  
 

OPŽP-PO2-09-1 
 

2.2 Vybudovanie 
povodňového varovného 
a predpovedného systému 
 

verejný  
 

apríl 2009 90 dní od 
zverejnenia 
výzvy 
 

max.  
20 mil. EUR 
 

50 000 000 EUR 
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P R I O R I T N Á  O S 3 OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY 
 
 
VÝZVA 
(kód výzvy) 
 

OPERAČNÝ CIEĽ sektor zverejnenie uzávierka limit indikatívna  
finančná čiastka 

3.1 Ochrana ovzdušia  
 

OPŽP-PO3-09-1 
 

3.2 Minimalizácia 
nepriaznivých vplyvov 
zmeny klímy vrátane 
podpory  
obnoviteľných zdrojov 
energie 
 

verejný/ 
súkromný1 

 

jún 2009 90 dní od 
zverejnenia 
výzvy 
 

max.  
20 mil. EUR 
 

158 000 000 EUR 
 

1 - súkromný sektor tak mimo ako aj v rámci schém štátnej pomoci 
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P R I O R I T N Á  O S  4 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
 
 
VÝZVA 
(kód výzvy) 
 

OPERAČNÝ CIEĽ sektor zverejnenie uzávierka limit indikatívna  
finančná čiastka 

4.1 Podpora aktivít v 
oblasti separovaného zberu 

OPŽP-PO4-09-1 
 

4.2 Podpora aktivít na 
zhodnocovanie odpadov 

verejný/ 
súkromný1 
 

11.2.2009 
 

11.5.2009 max.  
20 mil. EUR 
 

130 000 000 EUR 
 
 

4.3 Nakladanie 
s nebezpečnými odpadmi  
spôsobom priaznivým pre 
životné prostredie 

verejný/ 
súkromný1 

4.4 Riešenie problematiky 
environmentálnych 
záťaží vrátane ich 
odstraňovania3 

verejný/ 
súkromný1 

OPŽP-PO4-09-2 
 

4.5 Uzatváranie 
a rekultivácia  
skládok odpadov 

verejný/ 
súkromný2 

apríl 2009 
 
 

90 dní od 
zverejnenia 
výzvy 
 

max.  
20 mil. EUR 
 

100 000 000 EUR 

OPŽP-PO4-09-3 
 

4.2 Podpora aktivít na 
zhodnocovanie odpadov 

verejný/ 
súkromný1 

september 
2009 

90 dní od 
zverejnenia 
výzvy 

max.  
20 mil. EUR 
 

50 000 000 EUR 

 
1 - súkromný sektor tak mimo ako aj v rámci schém štátnej pomoci 
2 - súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci 
3 - skupina aktivít I.A,B,C,E. a II. len v prípade schválenia zákona o env. záťažiach 
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P R I O R I T N Á  O S 5 OCHRANA A REGENERÁCIA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY 
 
 
VÝZVA 
(kód výzvy) 
 

OPERAČNÝ CIEĽ sektor zverejnenie uzávierka limit indikatívna  
finančná čiastka 

5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu 
biotopov a druhov prostredníctvom 
vypracovania a  realizácie programov 
starostlivosti o chránené územia 
vrátane území NATURA 2000 
a programov záchrany pre kriticky 
ohrozené druhy rastlín, živočíchov a 
území vrátane realizácie monitoringu 
druhov a biotopov 
5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany 
prírody a krajiny prostredníctvom 
budovania a rozvoja zariadení ochrany 
prírody a krajiny vrátane zavedenia 
monitorovacích systémov za účelom 
plnenia národných a medzinárodných 
záväzkov 

OPŽP-PO5-09-1 

5.3 Zlepšenie informovanosti a 
environmentálneho povedomia 
verejnosti, vrátane posilnenia 
spolupráce a komunikácie so 
zainteresovanými skupinami 

verejný  11.2.2009 11.5.2009 max.  
25 mil. EUR 
 

25 000 000 EUR 

 


