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Názov výzvy:    Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
                            (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 
prepravených osôb

OP: IROP

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzavretia 
2.hodnotiaceho kola: 21.06.2017 (interval kôl: 3 mesiace)

Oprávnení žiadatelia: - Obec, mesto, združenie obcí

- Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)

- Ostatné subjekty verenej správy

- Mimovládna organizácia

- Súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci

Nie je stanovená maximálna ani minimálna výška príspevku ani dĺžka realizácie projektu.

Oprávnenosť územia: menej aj viac rozvinutý región

Oprávnené aktivity:

A.)  rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu

B.)  propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy vo verejnosti



Názov výzvy:    Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy
                            (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 
prepravených osôb

V rámci typu aktivity A. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít: 

A.1. cyklistické komunikácie - obnova a rekonštrukcia už existujúcich cyklistických komunikácií,

        budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych

        komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami 

A.2. doplnková cyklistická infraštruktúra (chránené parkoviská pre bicykle, cyklostojany, nabíjacie stanice

        pre elektrobicykle a pod.) 

A.3. budovanie prvkov upokojovania dopravy (pešie zóny, „shared space“, vylúčenie dopravy z ulíc

        okrem mestskej hromadnej dopravy a cyklistov apod.) 

A.4. zvyšovanie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky - odstraňovanie úzkych miest 

       v pešej doprave, odstraňovanie bariér pri prestupovaní, apod 

V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít: 

B.1. webové portály, mobilné aplikácie a pod.



Názov výzvy:     Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej 
  osobnej dopravy

OP: IROP

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzavretia 
2.hodnotiaceho kola: 30.6.2017 

Oprávnení žiadatelia: - obec, mesto, združenie obcí, samosprávny kraj

- súkromný sektor

- ostatné subjekty verejnej správy – subjekt vo vlastníctve  objednávateľa
      dopravy (mesta/samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný    systém

Oprávnené územie: menej aj viac rozvinutý región

Nie je stanovená maximálna ani minimálna výška príspevku ani dĺžka realizácie projektu.

Oprávnené aktivity:

B.  Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie  informovanosti
     cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému, 

C.  Zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch
     udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté.



Názov výzvy:     Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej 
  osobnej dopravy

V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít: 

B.1. modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov - technická podpora
       softvérového zabezpečenia (napr. tarifné a informačné systémy) ako aj hardvérového vybavenia (napr. predajné
       automaty označovače lístkov, informačné systémy pre cestujúcich pred/počas jazdy

B.2. podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy (webové portály,

        mobilné aplikácie) 

B.3. zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy (preprava bicyklov, lyží, internetové pripojenie)

V rámci typu aktivity C. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít: 

C.1. obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu

C.2. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, okrem uzlov so zásahom do železničnej
        infraštruktúry; 

C.3. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a integrovaných zastávok
       subsystémov verejnej osobnej dopravy (napr. spoločná združená zastávka električiek a autobusov, spoločná
       zastávka autobusov MHD a regionálnej dopravy), 

C.5. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & Ride (K+R), 
       Bike & Ride (B+R)22 a inštalácia systému chytrého parkovania v atraktívnych oblastiach miest, 

C.6. zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy.



Názov výzvy: Zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských
 oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej
infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu
klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia
ovzdušia a hlukuOP: IROP

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzavretia 
2.hodnotiaceho kola: 30.6.2017 

Oprávnení žiadatelia:

-     obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), 

- samosprávny kraj, 

- verejná vysoká škola, 

- štátna vysoká škola,

- súkromná vysoká škola (právnická osoba; podľa § 2 ods.2 Obchodného zákonníka),

- organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, štátna príspevková organizácia, štátna rozpočtová organizácia), 

- mimovládna organizácia a občianske združenie (nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženská spoločnosť, 
združenie, nadácia), 

- Národná diaľničná spoločnosť a. s., 

- Slovenská správa ciest, 

- spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Oprávnené územie: celé územie SR

Nie je stanovená minimálna výška príspevku ani dĺžka realizácie projektu.

Maximálna výška príspevku: 800 000 EUR.



Názov výzvy: Zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských
 oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej
infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu
klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia
ovzdušia a hlukuOprávnené aktivity:

a. opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: akčné protihlukové plány nad rámec legislatívy EÚ, 
podrobné hlukové mapy pre zaťažené obytné územia, protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, 
protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií;

b. opatrenia pre zníženie znečistenia ovzdušia: príprava koncepčných dokumentov za účelom návrhu realizácie 
systémových opatrení na znižovanie znečistenia ovzdušia (napr. dokumentácia pre vymedzenie nízkoemisných zón v 
mestách a pod.);

c. prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako 
ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy;

d. mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, 
ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením 
mestských, prímestských a vidieckych oblastí;

e. aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, 
remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú 
a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy



Názov výzvy: Zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských
 oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej
infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu
klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia
ovzdušia a hlukuOprávnené aktivity:

f. zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od 
priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);

g. v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných 
systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a 
terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú 
vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;.

h. multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé 
ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami;

i. budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, 
priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;

j. regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.



Názov výzvy: Zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských
 oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej
infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu
klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia
ovzdušia a hlukuÚzemná oprávnenosť realizácie projektov predkladaných na základe tejto výzvy pre: 

• typy aktivít udržateľného mestského rozvoja, t.j. typy aktivít a. – i. uvedené v bode 14, je územie 
mestskej funkčnej oblasti s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja (obce 
spadajúce do mestskej funkčnej oblasti sú uvedené v prílohe č. 9 výzvy). 

• typ aktivity j. uvedený v bode 14, je celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského 
kraja. 



Názov výzvy: Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov

OP: KŽP

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzavretia 
2.hodnotiaceho kola: 15.6.2017 

Oprávnení žiadatelia:

a. Príprava na opätovné použitie nebezpečných odpadov

1. Subjekty územnej samosprávy

2. Združenia fyzických alebo právnických osôb

3. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

b. Recyklácia nebezpečných odpadov

1. Subjekty územnej samosprávy

2. Združenia fyzických alebo právnických osôb6

3. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

-     Oprávnené územie: menej rozvinutý región

Nie je stanovená minimálna výška príspevku ani dĺžka realizácie projektu.

Maximálna výška príspevku: 12,5 mil. EUR.



Názov výzvy: Príprava na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

Oprávnené podaktivity OP KŽP:

a. Príprava na opätovné použitie nebezpečných odpadov, t.j.:

- Výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie nebezpečných odpadov,

-  Nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie nebezpečných odpadov.

b. Recyklácia nebezpečných odpadov, t.j.:

- Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nebezpečných odpadov,

- Nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nebezpečných odpadov vrátane technológií a 
hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie recyklácie.



Názov výzvy: Príprava na opätovné použitie  a zhodnocovanie nie nebezpečných
odpadov

OP: KŽP

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzavretia 
2.hodnotiaceho kola: 30.6.2017 

Oprávnení žiadatelia:

a. Príprava na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov,

1. Subjekty územnej samosprávy

2. Združenia fyzických alebo právnických osôb6

3. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

4. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným

odpadom

b. Recyklácia nie nebezpečných odpadov,

1. Subjekty územnej samosprávy

2. Združenia fyzických alebo právnických osôb6

3. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

4. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným

odpadom 



Názov výzvy: Príprava na opätovné použitie  a zhodnocovanie nie nebezpečných
odpadov

Oprávnení žiadatelia:

c. Materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo

1. Subjekty územnej samosprávy

2. Združenia fyzických alebo právnických osôb6

3. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby6

4. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným 
ako nebezpečným odpadom

d. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

1. VÚC

2. Rozpočtové organizácie VÚC

3. Príspevkové organizácie VÚC

4. Združenia fyzických alebo právnických osôb, s výnimkou združení, ktorých členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% 
vlastníctve obce/obcí

5. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, s výnimkou neziskových organizácií, ktoré sú v 100% 
vlastníctve obce/obcí

6. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie9 v oblasti nakladania s iným 
ako nebezpečným odpadom, s výnimkou právnických osôb v 100 % vlastníctve obce/obcí



Názov výzvy: Príprava na opätovné použitie  a zhodnocovanie nie nebezpečných
odpadov

Oprávnení žiadatelia:

e. Mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu

1. VÚC

2. Rozpočtové organizácie VÚC

3. Príspevkové organizácie VÚC

4. Združenia fyzických alebo právnických osôb, s výnimkou združení, ktorých

členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí

5. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,

s výnimkou neziskových organizácií, ktoré sú v 100% vlastníctve obce/obcí

6. Fyzické alebo právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka)

oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným

odpadom, s výnimkou právnických osôb v 100 % vlastníctve obce/obcí

Oprávnené územie: menej rozvinutý región

Nie je stanovená minimálna výška príspevku ani dĺžka realizácie projektu.

Maximálna výška príspevku: 12,5 mil. EUR.

Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov nesmie presiahnuť 4 mil. EUR



Názov výzvy: Príprava na opätovné použitie  a zhodnocovanie nie nebezpečných
odpadov

Oprávnené aktivity:

a. Príprava na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov, t.j.:

 Výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie odpadov;

 Nákup technológií a hnuteľných vecí pre prípravu na opätovné použitie odpadov;

b. Recyklácia nie nebezpečných odpadov, t.j.:

 Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov;

 Nákup technológií a hnuteľných vecí na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane technológií a 
hnuteľných vecí určených na úpravu odpadov ako súčasť technológie recyklácie;

c. Materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na palivá, t.j.:

 Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na materiálové zhodnocovanie nie 
nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo;

 Nákup technológií a hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na 
materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako palivo;



Názov výzvy: Príprava na opätovné použitie  a zhodnocovanie nie nebezpečných
odpadov

Oprávnené aktivity:

d. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, t.j.:

 Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu (ďalej aj „BRO“), napr. kompostárne alebo iné zariadenia na aeróbny alebo 
anaeróbny rozklad, vrátane nákupu hygienizačných jednotiek;

 Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRO napr. drviče, nakladače a prekopávače nevyhnutne 
potrebné pre prevádzku zariadenia na zhodnocovanie BRO.

e. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov, t.j.:

 Výstavba 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;

 iné hnuteľné vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadenia na mechanicko-biologickú 
úpravu zmesového komunálneho odpadu (s výnimkou zberových vozidiel a zberných nádob na zmesový 
komunálny odpad).



Názov výzvy: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované
mimo vodných tokov

OP: KŽP

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzavretia 
1.hodnotiaceho kola: 15.5.2017 

Oprávnení žiadatelia:

1. Subjekty ústrednej verejnej správy – štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie

2. Iné subjekty verejnej správy – štátna organizácia vykonávajúca správu vodných tokov a vodných stavieb

3. Subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

4. Združenia fyzických alebo právnických osôb

5. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

6. Fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka

Oprávnené územie: celé územie SR

Nie je stanovená minimálna výška príspevku ani dĺžka realizácie projektu.

Maximálna výška príspevku: 2 mil. EUR.



Názov výzvy: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované
mimo vodných tokov

Oprávnené aktivity:

B. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo

vodných tokov.

 zvýšenie retenčného potenciálu povodia zmenou využitia územia;

 zvýšenie retenčného potenciálu povodia budovaním najmä vodných stavieb;

 vytváranie sústav zberných (záchytných) kanálov (priekop), ktoré predstavujú vodné stavby na ochranu 
pred povodňami podľa § 52 ods. 1 písm. b) vodného zákona15 odvádzajúcich zachytený povrchový 
odtok na vhodné územia.

Navrhované opatrenia musia spĺňať nasledovné podmienky:

- sú v súlade s čl. 4.7 Rámcovej smernice o vode

- účinnosť opatrení v rámci projektu sa prejaví minimálne na znížení Q100 o 0,8 % v príslušnej 
geografickej oblasti v súlade s plánmi manažmentu povodňového rizika , pričom realizáciou daného 
opatrenia bude ochránený aspoň 1 obyvateľ v príslušnej geografickej oblasti v súlade s plánmi 
manažmentu povodňového rizika.



Názov výzvy: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

OP: KŽP

Typ výzvy: otvorená

Dátum uzavretia 
2.hodnotiaceho kola: 28.6.2017 

Oprávnení žiadatelia:

- subjekty ústrednej správy – štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy a Slovenský 
pozemkový fond;

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

- verejnoprávne ustanovizne – subjekt vedený v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou 
právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“

Oprávnené územie: menej rozvinutý región

Minimálna výška príspevku: 70 000 EUR.

Maximálna výška príspevku: 2 000 000 EUR.

Dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov



Názov výzvy: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Oprávnené aktivity:

A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

- zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie 
nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

- zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;

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

- inštalácia systémov merania a riadenia;

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

-  inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.



Názov výzvy: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky

nasledovné podmienky:

- realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré sa nachádzajú na území jednej obce a, ktoré spadajú do kategórie 
uvedenej v § 3 ods. 5, písm. c) a d) zákona o energetickej hospodárnosti budov 

•  administratívne budovy,

•  budovy škôl a školských zariadení s výnimkou budov základných škôl v súlade § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a zároveň

- 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;

- obnovená budova musí spĺňať hornú hranicu, minimálne energetickej triedy B, pre všetky miesta spotreby energie 
nachádzajúce sa v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie) bez

ohľadu na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy.

- realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora potreby energie na vykurovane vo výške minimálne 30 %



Názov výzvy: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na 
vodný tok

OP: KŽP
Typ výzvy: otvorená
Dátum uzavretia 
1.hodnotiaceho kola: 31.5.2017 
Oprávnení žiadatelia:

1. štátne organizácie vykonávajúce správu vodného toku a správu vodných stavieb

2. nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona

Oprávnené územie: celé územie SR

Minimálna výška príspevku: nie je stanovená.

Maximálna výška príspevku: 50 000 000 EUR.

Dĺžka realizácie projektu: nie je stanovená



Názov výzvy: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na 
vodný tok

Oprávnené aktivity:

A. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok, ktoré:

- zmenšujú maximálny prietok povodne v toku,

- chránia územia pred zaplavením vodou z vodného toku alebo vnútornými vodami,

- sú zamerané na úpravu a revitalizáciu tokov a priamo spojené s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany 
priľahlých území pred povodňami.

Navrhované opatrenia musia vychádzať z plánov manažmentu povodňového rizika.

Jednotlivé typy preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami na toku môžu byť vykonané

-  realizáciou technických opatrení a úprav priamo na vodných tokoch - napr. ochranné hrádze, poldre, 
protipovodňové línie, úpravy tokov vrátane manipulačných zariadení, opatrenia v horných častiach 
povodí, zariadenia na prečerpávanie vnútorných vôd, 

-využitím zelenej infraštruktúry - napr. suchý polder, zaústenie potoka do močiara.



Názov výzvy: Podpora MSP v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom 
kraji

OP: OPVaI
Typ výzvy: otvorená
Dátum uzavretia 
1.hodnotiaceho kola: 31.7.2017 (interval kôl: )

Oprávnení žiadatelia:

- FO/PO zapísané v ŽR SR/OR SR po dobu min 12 mesiacov bez prerušenia činnosti

Oprávnené územie: Bratislavský kraj

Minimálna výška príspevku: 20 000 EUR.

Maximálna výška príspevku: 200 000 EUR.

Dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov



Názov výzvy: Podpora MSP v oblasti kreatívneho priemyslu v Bratislavskom 
kraji

Oprávnené aktivity:

Rozvoj MSP v kreatívnom priemysle

Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup nového dlhodobého majetku ktorý bude využívaný pri tvorbe nového 
alebo inovovaného produktu žiadateľa, resp. pri inovácii produkčného procesu.

Súčasne môže žiadateľ v rámci projektu realizovať aj nasledovné

činnosti:

-    zavádzanie nástrojov elektronického podnikania,

- marketingové aktivity v oblasti kreatívneho priemyslu

- zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov v oblasti kreatívneho priemyslu (s výnimkou legislatívou 
požadovaných školení ako napr. školenie BOZP).

Služby (Poznatkovo intenzívne služby):

62.01 Počítačové programovanie – okrem tvorby počítačových hier

71.11 Architektonické činnosti

73.11 Reklamné agentúry

74.10 Špecializované dizajnérske činnosti 



Ďakujem za pozornosť.

Informačno-poradenské centrum TTSK

033/5559652


