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Prioritná os 2
ADAPTÁCIA NA NEPRIAZNIVÉ DÔSLEDKY ZMENY KLÍMY SO ZAMERANÍM
NA OCHRANU PRED POVODŇAMI
Špecifický cieľ: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Hlavné skupiny podporovaných aktivít:
A. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok
B. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných
tokov
C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)
D. Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a
aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík
E. Rozvoj metodík pre hodnotenie investičných rizík spojených s nepriaznivými
dôsledkami zmeny klímy
F. Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach
proaktívnej adaptácie

C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)
▪ vyhlásenie výzvy

20. 4. 2018,

▪ alokácia na výzvu

17 mil. € (zdroj EÚ),

▪ výzva otvorená do vyčerpania alokácie,
▪ prijímatelia:
✓subjekty verejnej správy vrátane subjektov územnej samosprávy,
✓združenia fyzických alebo právnických osôb a neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Výzva bola pripravovaná v rámci pracovnej skupiny v spolupráci so zástupcami miest
a obcí a mimovládnych organizácií.

▪ cieľ výzvy
riešenie problémov súvisiacich so zhoršovaním mikroklímy
miest jej prehrievaním ako aj sucha,

▪ predmet podpory
opatrenia na záchyt a zadržiavanie zrážkovej vody
v intraviláne obcí, a to buď prostredníctvom prvkov zelenej infraštruktúry alebo
prvkov technického charakteru,
▪ deliaca línia s IROP (Integrovaný regionálny Operačný program)
v rámci výzvy nebudú podporené projektové zámery, ktoré sú realizované
na území v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR), s výnimkou
mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja (t. j. všetky krajské
mestá okrem Bratislavy).

Príklady podporovaných vodozádržných opatrení:
➢ budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr.
dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,

➢ budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže
(podzemné alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie
vodných prvkov, na polievanie zelene,
➢ realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,

Príklady podporovaných vodozádržných opatrení:
➢ realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy
budovy (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj
"samopnúce"),
➢ výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou
podporujúcou výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území,
➢ budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích
rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,

Príklady podporovaných vodozádržných opatrení:
➢ náhrada nepriepustných povrchov za plne vegetačné zatrávňovacie tvárnice, za
polo vegetačné zatrávňovacie (betónové) tvárnice,
➢ podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými
opatreniami, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.
▪ Súlad so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

V rámci hodnotiacich kritérií:

▪ budú prioritne podporené projekty v oblastiach s nižším podielom zelenej
infraštruktúry, vyššou mierou zastavanosti alebo vyššou hustotou obyvateľov
na km2,
▪ zvýhodňované budú projekty kombinujúce opatrenia na záchyt zrážkových vôd
spolu s opatreniami umožňujúcim využívať zachytenú vodu v čase sucha,
V prípade uplatnenia výberových kritérií:
▪ budú uprednostnené projekty realizované v mestských oblastiach (t. j. osídlenie
nad 5 000 obyvateľov) pred projektami, ktoré sú realizované vo vidieckych
oblastiach (osídlenie do 5 000 obyvateľov).

Nepodporované vodozádržné opatrenia:

➢ opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z vodného toku,
➢ systémy využívania zrážkovej vody v budovách na splachovanie WC, pranie,
➢ samostatná výsadba drevín (t.j. bez realizácie vodozádržných prvkov zelenej
infraštruktúry v intraviláne obcí),
➢ rekonštrukcia existujúcich vodozádržných opatrení,
➢ prestavba striech na povrchy s umelou akumulačnou schopnosťou (napr. tzv.
hnedé strechy),

Nepodporované vodozádržné opatrenia:
➢ samostatné budovanie podpovrchových vsakovacích systémov, ktoré sú
umiestnené v nepriepustnom spevnenom povrchu (napr. podzemné vsakovacie
tunely, vsakovacia šachta, vsakovacie bloky,
➢ detenčné nádrže, ktoré slúžia na dočasné zachytenie časti vôd a zmenšenie
špičkového prietoku na požadovanú hodnotu, pričom celý zachytený objem vôd
postupne odteká,
➢ výdavky na budovanie nových parkovísk, námestí a iných verejných priestorov
s priepustným povrchom/priepustnou spevnenou plochou,
➢ výmena vodonepriepustného povrchu za priepustný asfalt tmavej farby, za
priepustný asfalt svetlej farby, za priepustný betón, za vodopriepustnú dlažbu.

Prioritná os 1
UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV PROSTREDNÍCTVOM ROZVOJA
ENVIRONMENTÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Špecifický cieľ 1.3.1: Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity,
najmä v rámci sústavy Natura 2000

Hlavné skupiny podporovaných aktivít:
A. Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu
Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného
významu), ako aj chránené druhy
B.

Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb
prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry

C.

Dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov
európskeho významu a reportingu

D.

Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na
úseku ochrany prírody a krajiny

B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb
prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry
▪ 14. 3. 2018 schválenie Národného projektu „Podpora biodiverzity prvkami
zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“
▪ žiadateľ

Slovenská agentúra životného prostredia,

▪ alokácia

5,94 mil. € (zdroj EÚ),

▪ realizácia aktivity v dĺžke 36 mesiacov od schválenia žiadosti,
▪ poskytnutie podpory max. 16.500 € na realizáciu výsadby vegetačných prvkov,
▪ prijímatelia
všetky obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, okrem krajských miest a obcí
zaradených v rámci RIUS (Regionálnej integrovanej územnej stratégie).

Program LIFE (2014 – 2020)
podprogram Životné prostredie, prioritná oblasť „Príroda a biodiverzita“
•

LIFE je doplnkovým programom,

•

podpora opatrení, ktorými sa zlepšuje stav ekosystémov a ich služieb – okrem
iného aj uplatňovanie všeobecne opakovateľných metód a/alebo techník
zelenej infraštruktúry, ktoré účinne zmierňujú negatívne vplyvy energetickej
alebo dopravnej infraštruktúry na biodiverzitu,

•

podpora nákladovo efektívnejších riešení než kvalitatívne rovnocenné riešenia,

•

termín uzávierky výzvy pre tematickú oblasť Príroda a biodiverzita:
14.6.2018 do 16:00 hod.,

•

v 1. kole výzvy sa predkladá iba tzv. concept note – 10 strán v anglickom
jazyku,

•

Viac na:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/traditional/index.htm

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Prioritná os 4 - Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ: 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych 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 hluku

•

Riadiaci orgán je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,

•

vyhlásenie výzvy

•

alokácia na výzvu

•

výzva otvorená do vyčerpania alokácie (zostatok k 02/2018 – 6,16 mil. € (EÚ),

•

prijímatelia iba v rámci menej rozvinutého regiónu:

31. 3. 2017 (IROP-PO4-SC431-2017-16),
33,33 mil. € (zdroj EÚ),

•

subjekty verejnej správy vrátane subjektov územnej samosprávy,

•

organizácie štátnej správy, mimovládne organizácie,

•

subjekty zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci.

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Pracovisko: Karloveská 2, 841 04 Bratislava
www.minzp.sk , www.op-kzp.sk

