
 Zoznam schválených* žiadostí o NFP 
Kód výzvy: OPŽP-PO5-08-2 z 15. 07. 2008 
Prioritná os 5 Ochrana a regenerácia prírodného pro stredia a krajiny 
Operačný cie ľ: 5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostrední ctvom vypracovania a  realizácie programov starostl ivosti 
o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a progr amov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane 
realizácie monitoringu druhov a biotopov 

Konverzný kurz: 30,126 SKK = 1 EUR 

Kód projektu Žiadate ľ 
pomoci Názov projektu Miesto realizácie 

projektu 

Celková schválená 
suma NFP v €  

(SKK) 
(pridelené 

prostriedky z 
verejných zdrojov)  

% 
Zdroje ERDF 

v EUR 
(SKK) 

% Zdroje ŠR v EUR 
(SKK) % 

NFP24150120023 ŠOP SR 

Programy 
starostlivosti pre 6 
národných parkov - 
1. etapa  

Banskobystrický, 
Prešovský, Žilinský, 
Košický kraj 

1 509 101,38 
(45 463 188,00) 

100% 
1 282 736,17 

(38 643 709,80) 
85% 

226 365,21 
(6 819 478,20) 

15% 

NFP24150120025 ŠOP SR 

Spracovanie 
podkladov pre 
zabezpečenie 
priaznivého stavu 
výberových druhov 
vtákov a ich biotopov 
v CHVÚ - 1. etapa 

Banskobystrický, 
Prešovský, Žilinský, 
Košický, Nitriansky, 
Trenčiansky, Trnavský 
kraj 

1 392 385,40 
(41 947 002,46) 100% 

1 183 527,59 
(35 654 952,09) 85% 

208 857,81 
(6 292 050,37) 15% 

Spolu 2 901 486,78 
(87 410 190,73)  2 466 263,76 

(74 298 662,03)  435 223,02 
(13 111 528,70)  

 

* V súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva sa pomoc poskytuje prijímateľovi na 
základe zmluvy uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.   
Prijímateľ musí v súlade s § 15 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. spĺňať počas platnosti a účinnosti zmluvy všetky podmienky ustanovené v § 14 ods. 2 tohto 
zákona. 
Na základe uvedeného riadiaci orgán požaduje predloženie dokumentov uvedených vo výroku rozhodnutia riadiaceho orgánu o schválení žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. v termíne stanovenom vo výroku vyššie spomenutého 
rozhodnutia. K podpisu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku môže dôjsť až po predložení všetkých požadovaných dokumentov.  
 


