
VÝZVA OPŽP-PO5-09-1 

 

 
Ministerstvo životného prostredia SR 

ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie 

 
 

vyhlasuje 

V Ý Z V U 
 

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
 

Operačný program Životné prostredie 
 

Prioritná os 5 
OCHRANA A REGENERÁCIA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA  

A KRAJINY  
 

Operačné ciele: 
 
5.1. ZABEZPEČENIE PRIAZNIVÉHO STAVU BIOTOPOV A DRUHOV PROSTREDNÍCTVOM 
VYPRACOVANIA A REALIZÁCIE PROGRAMOV STAROSTLIVOSTI O CHRÁ NENÉ ÚZEMIA VRÁTANE 
ÚZEMÍ NATURA 2000 A PROGRAMOV ZÁCHRANY PRE KRITICKY OHR OZENÉ DRUHY RASTLÍN, 
ŽIVO ČÍCHOV A ÚZEMÍ, VRÁTANE REALIZÁCIE MONITORINGU DRUHOV A BIO TOPOV 
5.2. ZLEPŠENIE INFRAŠTRUKTÚRY OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY P ROSTREDNÍCTVOM BUDOVANIA 
A ROZVOJA ZARIADENÍ OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY VRÁTANE Z AVEDENIA MONITOROVACÍCH  
SYSTÉMOV ZA ÚČELOM PLNENIA NÁRODNÝCH A MEDZINÁRODNÝCH ZÁVÄZKOV  
5.3. ZLEPŠENIE INFORMOVANOSTI A ENVIRONMENTÁLNEHO POVEDOMIA VE REJNOSTI, VRÁTANE 
POSILNENIA SPOLUPRÁCE A KOMUNIKÁCIE SO ZAINTERESOVANÝMI SK UPINAMI  

 
Kód výzvy: OPŽP-PO5-09-1 

 
Dátum zverejnenia: 11. február 2009 

Dátum uzávierky: 11. máj 2009 
 

 
 

Schválil:        Dátum: 9.2.2009 
 

Ing. Ján Chrbet, v.r. 
minister životného prostredia SR 
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1. KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE BLIŽŠIE INFORMÁCIE K VÝZVE 
 
Ministerstvo životného prostredia SR: 
 
- www.enviro.gov.sk, www.opzp.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: 

 
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/ 4135211 

REPIS  
Banská Štiavnica  

Kammerhofská 26 
96 901 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/ 652 41 89 

REPIS  
Poprad  

Sobotské námestie 62  
05801 Poprad – Spišská Sobota 

 
052/ 7769533 

REPIS  
Prešov  

Sabinovská 3  
080 01 Prešov 

 
051/ 7716441 

REPIS  
Prievidza  

Dlhá 3 
971 01 Prievidza 

 
046/ 5425093 

REPIS  
Rimavská Sobota  

Svätoplukova 40  
979 01 Rimavská Sobota 

 
047/ 5621 419 

REPIS  
Trnava  

Pažitná 84 
917 01 Trnava 

033/ 5536613 

REPIS  
Žilina 

Dolný val 20  
012 06 Žilina   

041/ 5620704 
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2. INDIKATÍVNA  VÝŠKA  FINANČNÝCH  PROSTRIEDKOV 
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu je 25 000 000 EUR 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. 
 
 
3. CIELE VÝZVY 
 
Špecifickým cieľom výzvy je dobudovanie sústavy chránených území NATURA 2000 a 
infraštruktúry ochrany prírody SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR. 
 
V rámci operačného cieľa 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 je cieľom 
výzvy dosiahnutie alebo zachovanie priaznivého stavu druhov a biotopov európskeho 
významu, najmä prostredníctvom sústavy NATURA 2000. Pre jeho splnenie je potrebné 
poznanie súčasného stavu druhov a biotopov, správne určenie opatrení vedúcich 
k priaznivému stavu, ich realizácia a systematický monitoring. Doplnkom ochrany druhov na 
mieste (in situ) je ochrana ex situ (v špecializovaných zariadeniach). 
 
V rámci operačného cieľa 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 je cieľom výzvy materiálne a personálne dobudovanie oprávnených organizácií 
(podľa skupín oprávnených aktivít uvedených nižšie) a monitoring stavu zmien krajiny. 
 
V rámci operačného cieľa 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia 
verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami  
je cieľom výzvy zlepšovanie environmentálneho povedomia verejnosti a podpory zo strany 
vlastníkov a užívateľov dotknutých pozemkov ako základnej podmienky realizácie opatrení 
ochrany prírody a krajiny. Zvyšovanie povedomia verejnosti a správcov územia o hodnotách 
krajiny a starostlivosti o ňu. 
 
 
4. TECHNICKO-ORGANIZA ČNÉ NÁLEŽITOSTI VÝZVY 
 
Technicko-organizačné náležitosti v súvislosti s vypracovaním a predkladaním žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok, vrátane získania prístupu do verejnej časti (portálu) IT 
monitorovací systém (ITMS) a určenia termínu, miesta a spôsobu predkladania žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok sú uvedené v kapitole 3 „Príručky pre žiadateľa o 
nenávratný finančný príspevok z ERDF/KF pre žiadosti, ktorých celkové náklady 
nepresahujú 25 mil. EUR“, ktorá je prílohou tejto výzvy. 
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5. OPRÁVNENOSŤ ŽIADATE ĽA 
 
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi: 

− Štátna ochrana prírody SR; 
− Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva; 
− Zoologická záhrada Bojnice; 
− Slovenská agentúra životného prostredia. 

 
Vo vzťahu k oprávnenosti žiadateľa sa uplatňujú tiež ďalšie podmienky poskytnutia pomoci  
v zmysle bodu 11. tejto výzvy.  
 
 
6. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU 
 

V rámci operačného cieľa 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 sú 
oprávnené nasledovné skupiny aktivít: 

I. skupina aktivít: vypracovanie dokumentov starostlivosti, a to: 

- programov starostlivosti o chránený areál, (národnú) prírodnú rezerváciu, (národnú) 
prírodnú pamiatku, chránenú krajinnú oblasť, národný park, územie patriace do súvislej 
európskej sústavy NATURA 2000 a územie medzinárodného významu;  

- programov záchrany chráneného areálu, (národnej) prírodnej rezervácie, (národnej) 
prírodnej pamiatky, chráneného vtáčieho územia, súkromného chráneného územia, zóny 
a časti zóny chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku;  

- programov záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov 
(európskeho a národného významu);  

- programov starostlivosti o vybrané chránené druhy rastlín a živočíchov (európskeho 
a národného významu), ak je potrebné stanoviť zásady starostlivosti o tieto druhy; 

II. skupina aktivít: realizácia schválených dokumentov starostlivosti, a to:  

- programov starostlivosti o územia; vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných 
a inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území) a ďalších opatrení;  

- programov záchrany území; vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných 
a inváznych druhov rastlín a živočíchov  (aj mimo chránených území) a ďalších 
opatrení; 

- programov záchrany druhov, vrátane výkupu pozemkov, likvidácie nepôvodných 
inváznych druhov rastlín a živočíchov (aj mimo chránených území), odstraňovania 
migračných bariér, záchranných chovov ex situ a ďalších opatrení; 

- programov starostlivosti o druhy, vrátane výkupu pozemkov, opatrení na zabránenie 
konfliktov záujmov ochrany prírody a využívania prírodných zdrojov 

III. skupina aktivít: vytvorenie informačného systému monitoringu biotopov a druhov 
(európskeho a národného významu), vrátane technického zabezpečenia na evidenciu, 
spracovanie a sprístupňovanie údajov; 
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IV. skupina aktivít: realizácia monitoringu aktuálneho stavu a trendov biotopov a druhov 
(európskeho a národného významu), vrátane spracovania údajov a ich ďalšieho využitia; 

V. skupina aktivít: vypracovanie metodických materiálov, napríklad štúdií uskutočniteľnosti 
(pre oblasť monitoringu, programov starostlivosti a programov záchrany a pre ďalšie 
oblasti), zásad starostlivosti, hospodárenia a využívania území zaradených do sústavy 
NATURA 2000 z hľadiska vybraných druhov a biotopov európskeho významu; 
dopracovania metodiky pre dokumenty starostlivosti, zonáciu chránených území. 

 

V rámci operačného cieľa 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 sú oprávnené nasledovné skupiny aktivít: 

I. skupina aktivít: výstavba a rekonštrukcia budov alebo inej infraštruktúry oprávnených 
organizácií (podľa kapitoly 5.2.4), vrátane výkupu pozemkov a ďalších aktivít; 

II. skupina aktivít: výstavba a rekonštrukcia náučných chodníkov a náučných lokalít, objektov 
a zariadení na povrchu i v podzemí na ochranu jaskýň a na sprístupňovanie jaskýň ako 
náučných lokalít; 

III. skupina aktivít: vybavenie budov alebo inej infraštruktúry oprávnených organizácií (podľa 
kapitoly 5.2.4), vrátane zariadení na informačné a propagačné činnosti, a ďalších aktivít. 

IV. skupina aktivít: monitoring významných charakteristických čŕt krajiny 

V. skupina aktivít: vypracovanie dokumentácií ochrany, obnovy a tvorby krajiny a realizácia 
opatrení pre udržanie typického rázu  

 

V rámci operačného cieľa 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia 
verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami 
sú oprávnené nasledovné skupiny aktivít: 

I. skupina aktivít: vytvorenie kontinuálneho systému vzdelávania v oblasti ochrany prírody 
a krajiny, príprava a realizácia tematických vzdelávacích programov pre jednotlivé cieľové 
skupiny  

II. skupina aktivít: vytvorenie systému pre zosúladenie záujmov ochrany prírody so záujmami 
vlastníkov, správcov a užívateľov územia, vrátane prípravy dokumentov(napr. regionálne 
a lokálne štúdie trvaloudržateľného rozvoja), zakladanie regionálnych rád pre 
trvaloudržateľný rozvoj, informačné a vzdelávacie podujatia pre vlastníkov pozemkov 
v chránených územiach;  

III. skupina aktivít: príprava a realizácia informačných podujatí pre odbornú a laickú 
verejnosť; 

IV. skupina aktivít: príprava a vydanie materiálov na informovanie, propagáciu, riešenie 
aktuálnych problémov; 

V. skupina aktivít: sústreďovanie informácií a ich sprístupňovanie verejnosti, Európskej 
komisii a iným medzinárodným a národným inštitúciám. 

VI. skupina aktivít: zavedenie programov smerujúcich k praktickej starostlivosti o krajinu do 
života vidieckeho obyvateľstva 
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7. OPRÁVNENOSŤ VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU 
 
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 samostatnom dokumente: 
„Usmernenie riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované zo ŠF 
a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie na programové obdobie 2007 – 
2013“, ktorý je súčasťou tejto výzvy. 
 
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. 
 
 
8. OPRÁVNENOSŤ MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU 
 
Pre túto výzvu je oprávneným územím celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu 
NUTS II Bratislavský kraj. 
 
 
9. ČASOVÁ OPRÁVNENOSŤ REALIZÁCIE PROJEKTU 
 
Minimálna a maximálna časová oprávnenosť realizácie projektu nie je stanovená. 
 
 
10. KRITÉRIA PRE VÝBER PROJEKTOV 
 
Kritériá pre výber projektov zahŕňajú hodnotiace a výberové kritériá. Hodnotiace kritériá sa 
používajú pri odbornom hodnotení projektov odbornými hodnotiteľmi. Definované sú 
v nadväznosti na charakter danej prioritnej osi, resp. operačných cieľov a ich skupín aktivít 
v rámci Programového manuálu OP ŽP. Výberové kritériá sú určené pre Výberovú komisiu 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pre projekty z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu pri rozhodovaní o odporučení schváliť/neschváliť 
jednotlivé žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Podrobne sú hodnotiace a výberové 
kritériá uvedené v samostatnom dokumente, ktorý je súčasťou tejto výzvy. 
 
 
11. ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI ALEBO 
PODPORY 
 
Forma pomoci 
Pomoc je poskytovaná ako nenávratný finančný príspevok. 
 
Výška pomoci (minimálna a maximálna) 
Minimálna výška pomoci na projekt sa nestanovuje. V rámci tejto výzvy sú oprávnené 
žiadosti, ktorých celkové náklady neprevyšujú sumu 25 miliónov EUR. 
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Intenzita pomoci 
Maximálna miera spolufinancovania je stanovená nasledovne: 

v prípade organizácií štátnej správy: 
� 85% z celkových oprávnených výdavkov projektu z fondu ERDF; 
� 15% z celkových oprávnených výdavkov projektu zo štátneho rozpočtu SR; 

 
Prioritné témy 
V rámci tejto 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“: 

51 Podpora biodiverzity a ochrana prírody (vrátane Natura 2000) 
54 Iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám 

 
Ďalšie podmienky poskytnutia pomoci alebo podpory, najmä vo vzťahu k oprávnenosti 
žiadateľa, ku kritériám formálnej správnosti žiadosti, ako aj k vysporiadaniu majetkovo-
právnych vzťahov, sú podrobne uvedené v samostatnom dokumente, ktorý je súčasťou tejto 
výzvy. 
 
 
PRÍLOHY VÝZVY  
 
I.  FORMULÁR ŽIADOSTI O NFP 
 
II.  PRÍRUČKA PRE ŽIADATE ĽA 
 
III.  VZOR ZMLUVY O  POSKYTNUTÍ NFP 
 
 
PODPORNÉ DOKUMENTY A INFORMÁCIE  
 

�  Operačný program Životné prostredie 
 

�  Programový manuál Operačného programu Životné prostredie (v 3.0) 
 

�  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 5.0) 

 
� Informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na 

predkladanie žiadostí o NFP zverejnených po 1.1.2009 v súvislosti so zavedením 
meny euro v SR 


