
Možnosti financovania projektov 

z oblasti životného prostredia
14.12.2021



Aktuálne výzvy OP KŽP

 72. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov

Najbližšie uzávierky hodnotiacich kôl: 17.1.2022, 15.3.2022

Zostávajúca alokácia: 10 mil. EUR 

Min. a max. výška NFP nie je stanovená.

ONLINE INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC111-2021-72 – prezentácia na stiahnutie

 Oprávnení žiadatelia - subjekty zabezpečujúce výkon verejnoprospešných úloh v oblasti 
nakladania s komunálnymi odpadmi (ďalej aj „KO“) a drobným stavebným odpadom.

A. obec alebo združenie obcí

B. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,

C. právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100
% vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,

D. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany
životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí;

E. združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve
obce/obcí.

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/16120-2/
https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2021/11/Prezentacia-k-vyzve_-72_update.pptx


 Oprávnené aktivity

Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP KŽP: 

B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov 
triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci 
špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a 
podpora predchádzania vzniku odpadov. V rámci uvedeného typu aktivity sa príspevok poskytuje na triedený zber komunálnych odpadov, 
t. j.:

1. Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov / zberných dvorov za účelom zvýšenia kapacity 
triedeného zberu KO (primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná 
obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne).

2. Nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov – zberné nádoby podľa § 81 ods. 
5 zákona o odpadoch, veľkokapacitné kontajnery pre odpady, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a 
na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne.

3. Nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov - zberové vozidlá a iné stroje pre zvoz 
a nakladanie s odpadmi, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená 
zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od 
prevádzkovateľa kuchyne (napr. nákladné vozidlá, traktory a vlečky, ťahače, pracovné stroje), zariadenia na mechanickú úpravu 
(zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek KO, za nakladanie s ktorými zodpovedá podľa zákona o odpadoch obec a na 
ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne (napr. drvič biologicky rozložiteľného KO).

 Žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu hlavnej aktivity projektu pred predložením ŽoNFP na RO.

 Projekty zamerané výlučne na nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu, ktoré samostatne neprispievajú k 
zvýšeniu kapacity pre triedenie KO, nespĺňajú podmienku poskytnutia príspevku týkajúcu sa oprávnenosti aktivít realizácie 
projektu.



 58. výzva zameraná na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov –
OPKZP-PO1-SC111-2019-58

Najbližšie uzávierky hodnotiacich kôl: 15.12.2021, 15.2.2022

Zostávajúca alokácia: 6 mil. EUR (suma žiadostí v konaní 1,315 mil. EUR)

Min. a max. výška NFP nie je stanovená.

 Oprávnení žiadatelia:

1. Oprávnení žiadatelia mimo schémy štátnej pomoci: obec alebo združenie obcí

2. Oprávnení žiadatelia v rámci schémy štátnej pomoci sú:

• príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,

• právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 
% vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,

• nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany 
životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí;

• združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve 
obce/obcí.

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/58-vyzva-zamerana-na-mechanicko-biologicka-uprava-zmesovych-komunalnych-odpadov/


 Oprávnené aktivity

Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP KŽP: B. 

Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane 

podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov 

so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov. 

V rámci uvedeného typu aktivity sa príspevok poskytuje na mechanickobiologickú úpravu zmesových 

komunálnych odpadov, t. j.:

1. Výstavbu a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov za 

účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne zmesového komunálneho 

odpadu prostredníctvom systémov, tzv. mechanicko-biologickej úpravy odpadu, pri ktorých výsledným 

produktom po mechanicko-biologickej úprave je výlučne upravený, resp. biologicky stabilizovaný odpad.

2. Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na mechanicko-

biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (s výnimkou zberných nádob na zmesový komunálny 

odpad a zberových vozidiel na zmesový komunálny odpad a iných dopravných prostriedkov). 



 68. výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov –
OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Uzávierky hodnotiacich kôl: 31. 12. 2021; 31. 01. 2022

Potenciálna voľná alokácia 44 mil. EUR (suma v konaní 22 mil. EUR)

Minimálna výška NFP na projekt žiadateľa je 100 000 EUR. 

Maximálna výška NFP (subjekt územnej samosprávy) je 1 000 000 EUR.

Maximálna výška NFP (organizácia štátnej správy a ostatný subjekt verejnej správy) je 3 

000 000 EUR.

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/68-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2021-68/


 Oprávnení žiadatelia

1. organizácie štátnej správy – ústredné orgány štátnej správy 

(ministerstvá), ostatné ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové 

organizácie a štátne príspevkové organizácie;

2. subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi 

zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;

3. ostatné subjekty verejnej správy – štátne účelové fondy, Slovenský 

pozemkový fond a subjekty vedené v Registri organizácií spravovanom 

Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna 

inštitúcia“ v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov.



 Oprávnené aktivity

A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - v rámci uvedenej 
aktivity bude podpora zameraná na zníženie spotreby energie pri 
prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie 
nasledovných podopatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

a) zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;

b) modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy 
teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;

c) inštalácia systémov merania a riadenia;

d) zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných 
systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);

e) inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.



Podmienky oprávnenosti aktivít projektu

a) Prílohou ŽoNFP musí byť energetický audit, vypracovaný odborne spôsobilou osobou, na základe ktorého sú navrhnuté opatrenia v oblasti zníženia

spotreby energie pri prevádzke verejných budov. 

b) realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré spadajú do kategórie uvedenej v § 3 ods. 5, písm. c) a d) zákona č. 555/2005 Z. z. , t. j.:

- administratívne budovy,

- budovy škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa a zároveň

• využitie budovy musí byť min. v rozsahu 75 %. Využitie budovy vyjadruje percento podielu priemernej spotreby energie budovy za min. posledné 3 

kalendárne roky predchádzajúce podaniu ŽoNFP voči celkovej ročnej potrebe energie verejnej budovy v stave pred realizáciou projektu vypočítanej 

projektovým energetickým hodnotením;

• realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora potreby energie na vykurovanie vo výške minimálne 30 %;

• realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré bude v zmysle plánovanej reformy verejnej správy na národnej, resp. lokálnej úrovni 

preukázateľne dlhodobo využívať verejný sektor a realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru využitia budovy;

• opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov tak, aby sa potreba energie znížila na úroveň nízkoenergetických budov, ultranízkoenergetických budov a 

budov s takmer nulovou potrebou energie;

c) Súčasťou projektu nemôžu byť aktivity, ktoré nesúvisia so zlepšením energetickej hospodárnosti budov (napr. nadstavba, prístavba budovy).

d) Inštalácia zariadení na využívanie OZE bude podporená len ako súčasť komplexného projektu na zlepšenie energetickej hospodárnosti verejných 

budov, t. j. v kombinácii s iným / inými podopatreniami.

Projekt, ktorého súčasťou je energetické zariadenie na využívanie palivovej dendromasy, ako jedno z opatrení energetickej efektívnosti, bude 

podporený len v prípade preukázania súladu s kritériami udržateľnosti jej využívania.

f) Oprávnené nie sú projekty, v rámci ktorých bude, v rozpore s príslušnou národnou legislatívou, navrhované odpojenie od účinných systémov CZT 

alebo inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie sa zvýšia emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom v predmetnej 

lokalite.

g) Oprávnené nie sú projekty, ktoré sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM1031 a programami na zlepšenie kvality ovzdušia.

h) Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnených aktivít.



 61. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE – OPKZP-PO4-

SC411-2019-61

Uzávierka : posledný pracovný deň každého tretieho nasledujúceho mesiaca

Voľná alokácia: 6 mil. EUR (v konaní 3 mil. EUR)

Minimálna výška NFP na projekt je 20 000 EUR. Maximálna výška NFP na projekt je 2 000 000 EUR.

 Oprávnení žiadatelia

A. Oprávnení žiadatelia, ktorí budú podporení v rámci SŠP OZE, sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na 
podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zapísané 
v obchodnom registri alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského 
oprávnenia podľa osobitných predpisov, t. j. podnik v zmysle článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom musia byť 
účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve a musia disponovať účtovnými závierkami za minimálne dve referenčné 
účtovné obdobia definované v časti 3.1 Príručky pre žiadateľa v rámci Prílohy č. 4 ŽoNFP. Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto 
výzvy sú malé a stredné podniky (MSP) a veľké podniky. 

B. Oprávnení žiadatelia, ktorých je možné podporiť mimo schémy štátnej pomoci, sú: 

1. subjekty ústrednej správy - štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie; 2. ostatné subjekty ústrednej 
správy – štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy a verejnoprávne inštitúcie; 

3. subjekty územnej samosprávy - obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;

4. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby;

5. združenia fyzických a/alebo právnických osôb, ktoré neboli založené za účelom vykonávania hospodárskej činnosti; avšak 
výlučne za predpokladu, že nevykonávajú hospodársku činnosť súvisiacu s predmetom projektu.

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/61-vyzva-zamerana-na-vystavbu-zariadeni-na-vyuzitie-vybranych-druhov-oze-opkzp-po4-sc411-2019-61/


 Oprávnené aktivity

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP KŽP, na realizáciu 
ktorých je vyhlásená táto výzva. 

V rámci Špecifického cieľa 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR a v 
súvislosti s oprávneným typom aktivity B Výstavba zariadení na: výrobu biometánu; využitie vodnej 
energie; využitie slnečnej energie na výrobu tepla; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo 
geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na 
výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické využívanie bioplynu, 
skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd, sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné 
podaktivity: 

 B2 Výstavba zariadení na využitie vodnej energie; 

 B3 Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu tepla; 

 B4 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s 
použitím tepelného čerpadla; 

 B5 Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne 
aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; 

 B6 Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového  plynu a plynu z čistiarní 
odpadových vôd.



Aktuálne výzvy IROP

Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev na 2022

file:///C:/Users/mdanajova/Downloads/indikativny_harmonogram_vyziev_na_predkladanie_ziadosti_o_nenavratny_financny_prispevok_irop_-_rok_2022 (1).pdf


Nové programové obdobie 2021-2027

Eurofondy na roky 2021 – 2027 sa členia na 5 nasledovných cieľov politiky súdržnosti a SR bude čerpať

z vyčlenenej alokácie 12,6 mld. EUR na oblasti ako:

 v rámci cieľa 1 „Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa“: na rozvoj vedy, výskumu, 
budovanie inteligentných miest a regiónov, digitálne riešenia pre občanov, podniky, výskumné 
organizácie a orgány verejnej správy, rozvoj malého a stredného podnikania, rozvoj zručností pre 
inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie a zvyšovanie digitálnej 
pripojiteľnosti;

 v rámci cieľa 2 „Zelenšia, nízkouhlíková Európa“: na zlepšenie energetickej efektívnosti, OZE, 
dostupnosť pitnej vody a dobudovanie kanalizácie, zlepšenie odpadového hospodárstva, podporu 
mestskej mobility vr. cyklodopravy, ochranu prírody;

 v rámci cieľa 3 „Prepojenejšia Európa“: na dobudovanie diaľnic a rýchlostných ciest, modernizáciu 
železníc, vodnej infraštruktúry a zlepšenie regionálnej dostupnosti;

 v rámci cieľa 4 „Sociálnejšia Európa“: na podporu vzdelávania, zdravotníctva, trhu práce, sociálnych 
služieb;

 v rámci cieľa 5 „Európa bližšie k občanom“: na podporu udržateľného cestovného ruchu, regionálnej 
a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, zveľadenie kultúrneho dedičstva.



cieľ 2 „Zelenšia, nízkouhlíková Európa“

 Podpora opatrení na zlepšovanie energetickej efektívnosti a zníženie emisií skleníkových plynov

 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov udržateľným spôsobom

 Rozvoj inteligentných energetických systémov

 Podpora adaptácie na zmenu klímy, prevencie rizík a odolnosti voči katastrofám

 Zlepšenie kvality vôd a stavu v zásobovaní vodou a čistení odpadových vôd

 Prechod na obehové hospodárstvo s dôrazom na odpadové hospodárstvo

 Zlepšenie ochrany prírody, krajiny, biodiverzity a ekosystémových služieb

 Zabezpečenie prieskumu, sanácie a monitorovania environmentálnych záťaží

 Zlepšenie kvality ovzdušia

 Podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility



Ďakujem za pozornosť!

ipc@zilinskazupa.sk

mailto:ipc@zilinskazupa.sk

