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P R I O R I T N Á  O S  3  OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY 

 

OPERAČNÝ CIEĽ/NÁZOV 

VÝZVY 

Sektor zverejnenie uzávierka limit indikatívna 

finančná čiastka (zdroje 

EÚ) 

 

3.1 Ochrana ovzdušia  

I. skupina aktivít: Znižovanie 

emisií základných a ostatných 

znečisťujúcich látok v ovzduší 

najmä tuhých znečisťujúcich látok 

(PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, 

VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH: 

A. Projekty zamerané na znižovanie 

emisií znečisťujúcich látok zo 

stacionárnych zdrojov znečisťovania 

ovzdušia, ktorými sa dosiahnu nižšie 

hodnoty emisií než sú požadované 

platnými právnymi predpismi (vrátane 

príslušných systémov  
monitorovania) alebo sa dosiahnu 

sprísnené požiadavky podľa nových 

predpisov a strategických dokumentov 

EÚ, najmä: 

 
- zmena palivovej základne na 

environmentálne prijateľnejšie 

palivo (v danom prípade okrem 

verejný/súkromný 

sektor 

december 

2014 

90 dní od zverejnenia 

výzvy 
 8 580 000 EUR 
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obnoviteľných zdrojov energie ako 

sú biomasa, bioplyn, slnečná energia 

a geotermálna energia a okrem 

tepelných čerpadiel);  

 
- likvidácia kotolne a napojenie sa na 

centrálny zdroj tepla  

 

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 palív s nižším 

obsahom uhlíka a obnoviteľných 

zdrojov energie, ako je biomasa, 

bioplyn, slnečná energia, 

geotermálna energia, s výnimkou 

projektov zámeny paliva zo 

zemného plynu na biomasu, 

zacielené na zníženie emisií 

skleníkových plynov spolu so 
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znižovaním emisií základných 

znečisťujúcich látok v oblasti výroby 

tepla vo verejných objektoch v obci, 

vo viacerých obciach alebo na 

úrovni mikroregiónu 

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, bioplyn, 

slnečná energia, geotermálna 

energia) alebo bez nej 

 

P R I O R I T N Á  O S  4  ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

 

OPERAČNÝ CIEĽ/NÁZOV 

VÝZVY 

Sektor zverejnenie uzávierka limit indikatívna 

finančná čiastka (zdroje 

EÚ a štátneho rozpočtu 

SR) 

4.4 Riešenie problematiky 

environmentálnych záťaží vrátane 

ich odstraňovania 

I. skupina aktivít: Monitorovanie a 

prieskum environmentálnych záťaží 

a spracovanie rizikových analýz: 

A. projekty zamerané na 

vypracovanie rizikových analýz, 

štúdií uskutočniteľnosti sanácie, 

verejný/súkromný 

sektor 

december 

2014 

90 dní od zverejnenia 

výzvy 
 10 000 000 EUR 
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programy sanácie a audity 

environmentálnych záťaží 

B. projekty zamerané na prieskum 

prioritných pravdepodobných 

environmentálnych záťaží 

C. projekty zamerané na podrobný 

a doplnkový prieskum 

najrizikovejších environmentálnych 

záťaží v súlade s určenými 

prioritami 

 

Poznámka: Aktualizácia harmonogramu výziev bude vykonaná v prípade, že indikatívny termín vyhlásenia výzvy bude posunutý o viac ako 3 

mesiace neskôr oproti indikatívnemu termínu vyhlásenia výzvy uvedenému v tomto harmonograme. 

 

 


