MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
812 35 BRATISLAVA, NÁM. ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 1
Sekcia realizácie environmentálnych programov
SMERNICA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 5/2004-9. zo dňa 31. augusta 2004
o poskytovaní dotácií z Programu na podporu realizácie environmentálnych opatrení
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade
so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách
v znení neskorších predpisov a Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 3.augusta 2004 č. 4/2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky (ďalej len „Výnos“) vydáva túto smernicu, ktorá upravuje záväzný postup pri
poskytovaní dotácií z Programu na podporu realizácie environmentálnych opatrení (ďalej len
„Program“).
Článok 1
Predmet dotácie
/1/ Z Programu sa budú poskytovať dotácie na podporu aktivít v rámci sektorov uvedených v § 1
ods. 1) písmená a), b), c), d),e), h) a j) Výnosu.
/2/ Prehľad aktivít v rámci sektorov Programu na podporu realizácie environmentálnych opatrení
je prílohou tejto smernice.
Článok 2
Forma a výška poskytnutej dotácie
/1/ Dotácia sa poskytuje formou nenávratného finančného príspevku.
/2/ Výška dotácie bude určená na základe analýzy nákladov na realizáciu projektu, kritérií na
poskytnutie dotácie (uvedených v prílohe tejto smernice) a v závislosti od objemu
rozpočtovaných prostriedkov Programu.
Článok 3
Podmienky pre posudzovanie žiadosti a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov
/1/ Žiadosť, ktorej predmet nie je v súlade so sektormi a v rámci nich vyhlásenými aktivitami,
nebude posudzovaná a bude vrátená žiadateľovi.
/2/ Pre uzatvorenie zmluvy platia nasledovné podmienky:
a) rozhodnutie ministra o schválení poskytnutia finančných prostriedkov,
b) doloženie požadovaných dokumentov,
c) zápisnica z výberu dodávateľa, ktorý zabezpečí žiadateľ podľa osobitného predpisu1).

______________________
1)

zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov

1

Článok 4
Postup poskytovania dotácie
Postup poskytovania dotácie pre predmet uvedený v článku 1 ods.1 je nasledovný:
/1/ Predkladanie a evidencia žiadostí
a) žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive spolu s prílohami a požadovanými
dokumentmi. Podpísaním žiadosti žiadateľ potvrdzuje správnosť a úplnosť údajov,
b) sekcia realizácie environmentálnych programov ministerstva (ďalej len „sekcia“)
zabezpečí evidenciu prevzatých žiadostí a vykoná kontrolu predložených žiadostí a
požadovaných dokumentov z hľadiska ich úplnosti,
c) v prípade neúplnosti žiadosti alebo nesprávnosti či neúplnosti údajov uvedených v žiadosti
sekcia vyzve žiadateľa o jej doplnenie v určenej lehote. Ak žiadateľ v určenej lehote
požadované dokumenty nedoplní, žiadosť nebude zaradená do zoznamu žiadostí a nebude
ďalej posudzovaná.
/2/ Posudzovanie žiadostí
a) sekcia predloží úplné žiadosti odborným útvarom ministerstva, ktoré posúdia projekty
podľa kritérií uvedených v prílohe tejto smernice,
b) minister zriaďuje svoj poradný orgán, ktorým je Rada environmentálnych programov
(ďalej len „Rada“), ktorej činnosť sa riadi organizačným a rokovacím poriadkom,
c) sekcia predloží Rade hodnotenie žiadostí v jednotlivých sektoroch,
d) Rada spracuje návrh vybraných žiadostí a predloží ho ministrovi,
e) o schválení poskytnutia dotácie rozhoduje minister na základe odporučenia Rady.
/3/ Uzatvorenie zmluvy
a) v prípade rozhodnutia ministra o schválení poskytnutia finančných prostriedkov sekcia
vyzve žiadateľa o predloženie požadovaných dokumentov potrebných k uzatvoreniu
zmluvy,
b) sekcia uzavrie so žiadateľom zmluvu po predložení požadovaných dokumentov.
/4/ Poskytnutie, čerpanie, použitie dotácie a záverečné vyhodnotenie
a) dotácia sa príjemcovi dotácie poskytuje formou bezhotovostného prevodu na samostatný
účet príjemcu dotácie podľa zmluvne stanovených podmienok,
b) dotáciu možno čerpať až po uzatvorení zmluvy,
c) príjemca dotácie môže dotáciu použiť len na účel, na aký bola poskytnutá. Ak príjemca
dotácie použije dotáciu v rozpore s určenými alebo zmluvne stanovenými podmienkami
postupuje sa podľa osobitného predpisu 2),
d) záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy vypracuje sekcia formou protokolu
na základe podkladov dodaných príjemcom dotácie,
e) spôsob čerpania a použitia dotácie a podrobnosti o záverečnom vyhodnotení plnenia
podmienok určí zmluva.

____________________
2)

§ 47 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
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Článok 5
Záverečné ustanovenia
/1/ Zrušuje sa platnosť Smernice Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
5/2003-9.1. o poskytovaní finančných prostriedkov Programu na podporu realizácie
environmentálnych opatrení zo dňa 10. októbra 2003.
/2/ Táto Smernica nadobúda platnosť o účinnosť 1. septembra 2004.

László Miklós
minister životného prostredia
Slovenskej republiky
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Príloha
k Smernici Ministerstva životného prostredia Slovenkej republiky
č. 5/2004-9. zo dňa 31. augusta 2004
o poskytovaní dotácií z Programu na podporu realizácie environmentálnych opatrení
Prehľad aktivít v rámci sektorov Programu na podporu realizácie
environmentálnych opatrení
A. Sektor: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
Cieľom sektoru je investične podporiť aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality ovzdušia
prostredníctvom zníženia znečisťujúcich látok (SO2, NOx, CO, VOC, tuhých znečisťujúcich látok
PM10, PM2,5 a iných) a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme.
A/1 Aktivita:

Podpora projektov zameraných na zmenu palivovej základne v prospech
environmentálne a energeticky prijateľnejších palív
A/1 aktivita je rozdelená na nasledovne:
A/1a Aktivita:

Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania
nízkoemisných zdrojov
Dotácia je určená na dosiahnutie požadovaných emisných limitov prostredníctvom zmeny
spaľovaného paliva alebo zmeny technológie spaľovacieho procesu. Podporené budú projekty
zamerané na verejnoprospešný účel (verejné budovy, školy, zdravotnícke zariadenia, sociálne
a charitatívne zariadenia, a pod.).
A/1b Aktivita:

Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania
obnoviteľných zdrojov
Dotácia je určená na budovanie zariadení na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody,
využívajúcich obnoviteľné zdroje („zelená energia“). V rámci aktivity môže ísť o budovanie
zariadení nahradzujúcich pôvodné zariadenia (napr. na spaľovanie tuhých, kvapalných a plynných
palív alebo využívajúcich elektrickú energiu) alebo na budovanie nových zariadení. Podporené
budú projekty zamerané na verejnoprospešný účel. Ide predovšetkým o využívanie biomasy,
solárnych systémov, tepelných čerpadiel, resp. ich kombinácie.
A/1c Aktivita:

Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania
obnoviteľných zdrojov pre fyzické osoby
Dotácia je určená na budovanie zariadení na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody,
využívajúcich obnoviteľné zdroje („zelená energia“). V rámci aktivity môže ísť o budovanie
zariadení nahradzujúcich pôvodné zariadenia (napr. na spaľovanie tuhých, kvapalných a plynných
palív alebo využívajúcich elektrickú energiu) alebo na budovanie nových zariadení. Podporené
budú projekty zamerané na verejnoprospešný účel. Ide predovšetkým o využívanie biomasy,
solárnych systémov, tepelných čerpadiel, resp. ich kombinácie.
Kritériá na poskytnutie dotácie:
1. Environmentálna situácia a potreba.
2. Preukázateľné zníženie emisií znečisťujúcich látok.
3. Potreby oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia (§9 zákona č. 478/2002 Z.z. o
ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ovzduší")).
4. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou
v tis.Sk/jednotku emisií znečisťujúcich látok vypočítaná z celkových nákladov na realizáciu
opatrenia vo vzťahu k mernej jednotke zníženia emisií znečisťujúcich látok.
5. Etapizácia a nadväznosť investície, väzba na využitie existujúcich kapacít.
6. Úroveň technického riešenia.
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7. Zabezpečenie financovania počas celej doby realizácie projektu.
8. Ekonomická udržateľnosť projektu.
9. Stupeň regionálneho rozvoja.
A/2 Aktivita:

Podpora inštalácie technológií zameraných na znižovanie emisií zne čisťujúcich
látok
A/2 aktivita je rozdelená na nasledovne:
A/2a Aktivita:
Podpora koncových technológií znižovania zne čistenia ovzdušia
Dotácia je určená na inštalovanie odlučovacích technológií a iných end-of-pipe technológií,
ktorých cieľom je zníženie obsahu znečisťujúcich látok v odpadných plynoch. Cieľovou skupinou sú
prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa Vyhlášky MŽP SR č.
706/2002 Z.z., ktoré preukázateľne nespĺňajú emisné limity pre určené znečisťujúce látky.
A/2b Aktivita:

Podpora investícií do čistejších technológií so zameraním na najlepšie dostupné
technológie (BAT), používanie náhradných surovín a látok, ktorých dôsledkom je
zníženie emisií do ovzdušia
Dotácia je určená na výmenu technológií za nízkoemisné technológie, najmä v sektore
používania rozpúšťadiel, prípadne na investície súvisiace so zmenou surovinovej základne
z environmentálnych dôvodov.
Kritériá na poskytnutie dotácie:
1. Environmentálna situácia a potreby.
2. Preukázateľné zníženie emisií znečisťujúcich látok, s prioritou pre látky, ktorých zníženie
vyplýva z medzinárodných záväzkov SR.
3. Potrieby oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia (§9 zákona č. 478/2002 Z.z o
ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ovzduší")).
4. Preukázateľný príspevok k zlepšeniu kvality ovzdušia podľa Vyhlášky MŽP SR č.705/2002
Z.z..
5. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou
v tis.Sk/jednotku emisií znečisťujúcich látok vypočítaná z celkových nákladov na realizáciu
opatrenia
6. Etapizácia a nadväznosť investície, väzba na využitie existujúcich kapacít.
7. Úroveň technického riešenia.
8. Zabezpečenie financovania počas celej doby realizácie projektu.
9. Ekonomická udržateľnosť projektu.
10. Stupeň regionálneho rozvoja
A/3 Aktivita: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
Dotácia je určená samosprávam na financovanie investícií súvisiacich so zabezpečením
kvality ovzdušia požadovanej Vyhláškou MŽP SR č. 705/2002 Z.z. o kvalite ovzdušia. Ide
o financovanie opatrení na zníženie prašnosti (zatrávňovanie plošných zdrojov znečisťovania
ovzdušia, polievanie komunikácií v správe obcí a pod.), na zníženie znečistenia z dopravy
v obciach, a iných opatrení.
A/4 Aktivita:

Podpora aktivít zameraných na vylúčenie používania látok poškodzujúcich ozónovú
vrstvu Zeme (LPOV) a na ich zber, recykláciu, regeneráciu a zneškodňovanie
Dotácia je určená na investície súvisiace s inštaláciou zariadení s obsahom alternatívnych
náhrad, na výmenu technológie existujúceho zariadenia a na podporu zberu, recyklácie,
regenerácie a zneškodňovania použitých regulovaných látok (podľa zákona 76/1998 Z.z. o
ochrane ozónovej vrstvy Zeme a doplnením zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 408/2000 Z.z.).
Kritériá na poskytnutie dotácie:
1. Environmentálna situácia a potreba.
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2. Preukázateľné zníženie, resp. vylúčenie spotreby látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu.
3. Rozsah oblasti a množstva získaného v zbere LPOV a určeného na recykláciu alebo
regeneráciu alebo zneškodnenie.
4. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou investičnou náročnosťou
v tis.Sk/jednotku emisií znečisťujúcich látok vypočítaná z celkových nákladov na realizáciu
opatrenia vo vzťahu k mernej jednotke zníženia emisií znečisťujúcich látok.
5. Etapizácia a nadväznosť investície, väzba na využitie existujúcich kapacít.
6. Úroveň technického riešenia.
7. Zabezpečenie financovania počas celej doby realizácie projektu.
8. Ekonomická udržateľnosť projektu.
9. Stupeň regionálneho rozvoja
B.

Sektor: Ochrana a využívanie vôd

Čistenie odpadových vôd
B/1 Aktivita:

Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich
čistiarní odpadových vôd
v aglomeráciách nad 10 000 EO
Dotácia je určená na vybudovanie, rekonštrukciu alebo rozšírenie ČOV so zameraním na
splnenie požiadaviek stanovených v smernici Rady č. 91/271/EHS v časovom horizonte roku 2010.
Predmetom dotácie je najmä zabezpečenie technológie terciálneho čistenia komunálnych
odpadových vôd.
B/2 Aktivita:

Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných
obyvateľov
Dotácia je určená na budovanie systému kanalizácií (čistiareň odpadových vôd a/alebo
stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú funkčnú čistiareň
odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa
požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd.
B/3 Aktivita:

Ochrana vodných zdrojov. Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000
ekvivalentných obyvateľov
Dotácia je určená na budovanie systému kanalizácií (čistiareň odpadových vôd a/alebo
stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú funkčnú čistiareň
odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa
požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd.
Podmienkou poskytnutia dotácie je situovanie zdroja znečistenia vo vodohospodársky
významných oblastiach, v povodiach vodárenských tokov, v chránených vodohospodárskych
oblastiach, v ochranných pásmach existujúcich vodných zdrojov, v pásmach ochrany prírodných
liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd, ako aj situovanie zdroja znečistenia na
území národných parkov a chránených krajinných oblastí.
B/4 Aktivita:

Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných
obyvateľov
Dotácia je určená na dobudovanie rozostavaného kanalizačného systému (čistiareň
odpadových vôd a/alebo stoková sieť) a jeho uvedenia do prevádzky.
B/5 Aktivita: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
Dotácia je určená na rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete. Podmienkou
poskytnutia dotácie je zabezpečenie čistenia odpadových vod na existujúcej, kapacitne
vyhovujúcej čistiarni odpadových vôd.
Kritériá na poskytnutie dotácie:
1. Environmentálna situácia a potreba.
2. Súlad s koncepčnými zámermi v oblasti rozvoja verejných kanalizácií.
3. Existencia verejného vodovodu s napojenými odberateľmi.
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4. Ochrana využívaných vodných zdrojov.
5. Etapizácia výstavby a nadväznosť výstavby. Rozsah projektu musí byť definovaný tak, aby
bolo možné po priznaní dotácie a zo zdrojov, ktoré zabezpečí žiadateľ, zrealizovať funkčný
systém čistenia odpadových vôd.
6. Podmienka prestavania minimálne 10% celkových nákladov projektu. Za prestavané náklady
sa nepovažujú náklady späté s obstaraním projektovej dokumentácie.
7. Efektívnosť vynaložených prostriedkov.
8. Zabezpečenie financovania projektu počas celej doby výstavby.
9. Ekonomická prevádzkovateľnosť projektu.
10. Úroveň technického riešenia
11. Stupeň regionálneho rozvoja.
Zásobovanie pitnou vodou
B/6 Aktivita: Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
Dotácia je určená na budovanie systému zásobovania pitnou vodou v prípade, keď je
technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných vodovodných radov
a vodných zdrojov (zvyšovanie % využiteľnosti vybudovaných vodných zdrojov).
B/7 Aktivita: Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodnýcho zdrojov
Dotácia je určená na budovanie systému zásobovania pitnou vodou v prípade, kedy nie je
technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných vodovodných radov
a vodných zdrojov. Nový vodný zdroj musí mať výdatnosť minimálne 0,5 l/s.
B/8 Aktivita: Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
Dotácia je určená na rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukciu
v prípade zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete.
B/9 Aktivita: Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodných zdrojov a s tým spojených zariadení
Dotácia je určená na úpravu a rekonštrukciu existujúcich vodných zdrojov a zariadení tak,
aby boli zabezpečené požiadavky týkajúce sa kvality vody určenej pre ľudskú spotrebu v zmysle
smernice č. 98/83/EC.
Kritériá na poskytnutie dotácie:
1. Environmentálna situácie a potreby.
2. Súlad s koncepčnými zámermi v oblasti rozvoja verejných vodovodov.
3. Využívanie vybudovaných vodárenských kapacít – prívodných vodovodných radov a vodných
zdrojov.
4. Plánované množstvo dodávanej vody odberateľom pri veľkých zdrojoch, resp. využitie
malých vodných zdrojov s výdatnosťou nad 0,5 l/s.
5. Etapizácia výstavby a nadväznosť výstavby. Rozsah projektu musí byť definovaný tak, aby
bolo možné po priznaní dotácie a zo zdrojov, ktoré zabezpečí žiadateľ, zrealizovať funkčný
systém zásobovania pitnou vodou.
6. Efektívnosť vynaložených prostriedkov.
7. Zabezpečenie financovania projektu počas celej doby výstavby.
8. Ekonomická prevádzkovateľnosť projektu.
9. Úroveň technického riešenia.
10. Stupeň regionálneho rozvoja.
C.

Sektor: Rozvoj odpadového hospodárstva a odstraňovanie environmentálnych záťaží

C/1 Aktivita:

Sanácia a rekultivácia starých skládok a riešenie problémov environmentálnych
záťaží
Dotácia je určená na sanáciu a rekultiváciu starých skládok tuhého komunálneho odpadu.
Prioritou bude dotácia sanácie a rekultivácie tých skládok, ktoré boli do 31. júla 2000
prevádzkované ako skládky s osobitnými podmienkami a skládok nachádzajúcich sa vo
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vodohospodársky významných oblastiach, alebo v chránených územiach a ich ochranných
pásmach.
Kritériá na poskytnutie dotácie:
1. Environmentálna situácia a potreba.
2. Stupeň rizikovosti skládky v poradí:
a.
Bezprostredné znehodnocovanie ŽP (znemožňovanie využívania územia a vodných
zdrojov).
b.Ohrozovanie ŽP (využívania územia a vodných zdrojov).
c.Existujúca neriadená skládka.
3. Úroveň technického riešenia sanačnej metódy s ohľadom na:
a.
Úroveň zámeru (totálne odstránenie, izolácia znečistenia, zníženie koncentrácie
znečistenia).
b.Adekvátnosť výberu sanačnej metódy vo vzťahu k riešeniu potenciálneho rizika ochrany
podzemných a povrchových vôd, horninovému prostrediu – pôde, ovzdušiu a zdraviu
človeka.
c.Účinnosť sanačnej metódy.
d.Reálna dostupnosť technológie na domácom resp. zahraničnom trhu.
4. Etapizácia výstavby a nadväznosť výstavby.
5. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou finančnou náročnosťou, t.j. podielom
Sk/m3 uloženého odpadu a Sk/m2 sanovanej plochy.
6. Zabezpečenie financovania projektu počas celej doby výstavby.
7. Stupeň regionálneho rozvoja.
C/2 Aktivita: Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
Dotácia je určená na separáciu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov ako
jednej z vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu.
Rozsah projektu musí byť definovaný tak, aby bolo možné po priznaní dotácie a zo zdrojov,
ktoré zabezpečí žiadateľ, zaviesť efektívny separovaný zber biolologicky rozložitených odpadov na
komunálnej úrovni.
Kritériá na poskytnutie dotácie:
1. Environmentálna situácia a potreba.
2. Súlad so strategickými a koncepčnými materiálmi v oblasti odpadového hospodárstva.
3. Princíp blízkosti a sebestačnosti.
4. Špecifické potreby a podmienky územia.
5. Úroveň technického riešenia.
6. Zabezpečenie celého reťazca od pôvodcu odpadu až po využitie finálneho produktu
kompostovania. Rozsah projektu musí byť definovaný tak, aby bolo možné po priznaní
dotácie a zo zdrojov, ktoré zabezpečí žiadateľ, zrealizovať funkčný systém.
7. Zabezpečenie dostačujúcej kapacity pre dané územie a naplnenie kapacity zariadenia počas
jeho prevádzky.
8. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou finančnou náročnosťou, t.j. podielom
Sk/t odpadu/rok a efektivitou zneškodňovania odpadu.
9. Zabezpečenie financovania projektu počas celej doby výstavby.
10. Ekonomická prevádzkovateľnosť projektu.
11. Stupeň regionálneho rozvoja.
C/3 Aktivita:

Zavedenie separovaného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov
a dotrieďovacích zariadení
Dotácia je určená na zavedenie systému separovaného zberu na komunálnej úrovni, na
vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení ako jedného z dôležitých krokov pri
dobudovaní technickej infraštruktúry. Podporené budú činnosti týkajúce sa zberu (napr.
zabezpečenie zberných nádob), dotrieďovacích zariadení, príp. zabezpečenie zvozu a odvozu
separovaného materiálu. Dotácia je určená obciam, príp. iným organizáciám v 100% vlastníctve
obcí.
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Kritériá na poskytnutie dotácie:
1. Environmentálna situácia a potreba.
2. Súlad so strategickými a koncepčnými materiálmi v oblasti odpadového hospodárstva.
3. Princíp blízkosti a sebestačnosti.
4. Špecifické potreby a podmienky územia.
5. Úroveň technického riešenia, prínos navrhovaného riešenia z hľadiska úspory primárnych
surovín.
6. Etapizácia výstavby a nadväznosť výstavby.
7. Stupeň integrovanosti navrhovaného riešenia v predmetnej oblasti.
8. Efektívnosť vynaložených prostriedkov daná mernou finančnou náročnosťou, t.j. podielom
Sk/t vyseparovaného odpadu/rok a efektivitou systému, resp. množstva odpadu a kapacity
zberných dvorov resp. dotrieďovacích zariadení.
9. Zabezpečenie financovania projektu počas celej doby výstavby.
10. Ekonomická prevádzkovateľnosť projektu.
11. Stupeň regionálneho rozvoja.
D.

Sektor: Ochrana prírody a krajiny

Cieľom sektoru je podporiť aktivity smerujúce k ochrane biologickej diverzity a trvalo
udržateľnému využívaniu jej zložiek.
D/1 Aktivita: Zakladanie prvkov USES
Dotácia je zameraná na realizáciu aktivít, ktorých cieľom je vytváranie a udržiavanie
územného systému ekologickej stability.
Kritériá na poskytnutie dotácie:
1. Environmentálnej situácia a potreba.
2. Realizácia je navrhnutá v súlade so schváleným ÚSES.
3. Veľkosť dotknutej plochy.
4. Zabezpečenie následnej starostlivosti o zrealizované opatrenia.
5. Účelnosť a výška rozpočtovaných nákladov.
6. Stupeň regionálneho rozvoja.
D/2Aktivita: Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
Dotácia je zameraná na realizáciu aktivít zameraných na odstraňovanie nepôvodných
druhov, sledovanie výskytu, veľkosti populácie a spôsobu šírenia nepôvodných druhov.
Kritériá na poskytnutie dotácie:
1. Environmentálna situácia a potreba.
2. Účinnosť navrhovanej metódy odstraňovania nepôvodných druhov.
3. Veľkosť odstraňovanej plochy a jej vzdialenosť od chráneného územia.
4. Účelnosť a výška rozpočtovaných nákladov.
5. Stupeň regionálneho rozvoja.
D/3 Aktivita:

Spracovanie a realizácia schválených programov starostlivosti o chránené územia
a chránené stromy
Dotácia je zameraná na spracovanie a následnú realizáciu opatrení navrhnutých
v programoch starostlivosti o chránené územia a územie, na ktoré sa vzťahujú záväzky
vyplývajúce z medzinárodných dohovorov.
Kritériá na poskytnutie dotácie:
1. Environmentálna situácia a potreba.
2. Územia navrhnuté na zaradenie do siete NATURA 2000, územia zaradené do siete NATURA
2000.
3. Národné prírodné rezervácie, národné prírodné pamiatky, A zóny národných parkov.
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4.
5.
6.
7.
8.

Územia, na ktoré sa vzťahujú záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov.
Prírodne rezervácie, prírodné pamiatky, B zóny národných parkov.
Chránené areály, chránené krajinné prvky.
Chránené stromy.
Žiadateľom na spracovanie programu starostlivosti je odborne spôsobilá osoba podľa § 55
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre spracovávanie programov
starostlivosti.
9. Stupeň regionálneho rozvoja.

D/4 Aktivita:

Spracovanie a realizácia schválených záchranných programov pre chránené druhy
rastlín a živočíchov
Dotácia je zameraná na spracovanie a realizáciu opatrení navrhnutých v schválených
programoch záchrany pre chránené druhy rastlín a chránené druhy živočíchov.
Kritériá na poskytnutie dotácie:
1. Environmentálna situácia a potreba.
2. Druhy európskeho významu.
3. Druhy národného významu.
4. Druhy chránené medzinárodnými dohovormi.
5. Žiadateľom na spracovanie programu záchrany je odborne spôsobilá osoba podľa § 55
zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre spracovávanie programov pre
spracovávanie programov záchrany.
6. Stupeň regionálneho rozvoja.
E.

Sektor: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

E/1 Aktivita: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
Dotácia je určená na realizáciu celoštátnych, krajských, regionálnych alebo mestských
environmentálnych vzdelávacích a výchovných programov neziskového charakteru, na realizáciu
akcí environmentálneho významu a podporu vydávania odborných publikácií, informačných
a propagačných materiálov s environmentálnou tématikou.
Kritériá na poskytnutie dotácie:
1. Environmentálna situácia a potreba.
2. Súlad s prioritami štátnej environmentálnej politiky.
3. Význam a dosah na environmentálnu výchovu a osvetu.
4. Účelnosť a výška rozpočtovaných nákladov.
5. Stupeň regionálneho rozvoja.
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