Zoznam činností, na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu
v roku 2022 a predpokladaný termín ich zverejnenia
Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov (ozn. „L“)
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
Máj 2022

Oblasť: Program obnovy dediny (ozn. „POD“)
➢ Kvalita životného prostredia na vidieku
➢ Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov
zmeny klímyEnvironmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
Máj 2022

Oblasť: Program ochrany prírody (ozn. „POP“)
Praktická starostlivosť a manažment osobitne chránených častí
prírody a krajiny
➢ Podpora infraštruktúry ochrany prírody a udržateľných foriem
turizmu
➢ Výchova a informovanosť k ochrane prírody
➢

Máj 2022

Zelený vzdelávací fond (ZVF)

Máj 2022

➢ Výchovno – vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť
a pedagogických pracovníkov v témeodpady a prechod na obehové
hospodárstvo.
➢ Výchovno – vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť
a pedagogických pracovníkov v téme predchádzania a zmierňovania
nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy a znečistenia ovzdušia.
➢ Výchovno – vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, verejnosť
a pedagogických pracovníkov v téme podpora a ochrana biodiverzity
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Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (ozn. D“)

Jún 2022

➢ Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
➢ Realizácia schválených dokumentov starostlivosti
➢ Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu
chránených druhov a biotopov
➢ Realizácie opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať
poslanie zoologických záhrad
➢ Realizácia preventívnych opatrení proti vzniku škôd spôsobených
medveďom hnedým

Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta (ozn. „E“)
➢ Budovanie priestorových kapacít
➢ Realizácia výchovno-vzdelávacích a osvetových aktivít
Jún 2022

Modernizačný fond (ozn. „MoF“)

Júl 2022

Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie
stavu životného prostredia (ozn. „F“)
➢ Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie
stavu životnéhoprostredia
August 2022

Podporné programové aktivity (ozn. „B1-2022“)
➢ Verejné vodovody
➢ Verejné kanalizácie
August 2022

Úvery na rok 2022

August 2022
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Zoznam činností, na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu
v roku 2023 a predpokladaný termín ich zverejnenia
Oblasť: Ochrana a využívanie vôd (ozn. „B“)

September
2022

Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
Čistenie odpadových vôd
Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
Ochrana vodných zdrojov
Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce
vodárenské kapacity
Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských
zdrojov
➢ Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
➢ Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým
spojených zariadení
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢ Opatrenia na vodnom toku
➢ Opatrenia mimo vodného toku
➢ Rybárstvo

Oblasť: Ochrana ovzdušia (ozn. „A“)
Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania
nízko emisných zdrojov
➢ Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom
využívania obnoviteľných zdrojov
➢ Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia
kvality ovzdušia
➢

September
2022

Oblasť: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (ozn. „C“)

September
2022

➢ Triedený zber komunálneho odpadu
➢ Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
a zhodnocovanie biologickyrozložiteľných komunálnych odpadov
➢ Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie
zberných dvorov a centier opätovného používania
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Havárie

September
2022

➢ Podpora odstraňovania následkov havárie (ozn. „HO“)
➢ Podpora odstraňovania následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd,
alebo mimoriadneho
ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich,
alebo poškodzujúcich životné prostredie (ozn. „HV“)

Financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné
prostredie v bezprostrednej súvislosti s mimoriadne závažnou
environmentálnou situáciou
September
2022

Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
(ozn. „E“)

Október 2022

➢
➢

Budovanie priestorových kapacít
Realizácia výchovno-vzdelávacích a osvetových aktivít

Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a
zlepšenie stavu životného prostredia (ozn. „F“)
➢

Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu
životného prostredia

Október 2022

Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov (ozn. „L“)
➢ Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov
Október 2022
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Oblasť: Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny (ozn. „D“)

Október 2022

➢ Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
➢ Realizácia schválených dokumentov starostlivosti
➢ Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu
chránených druhov a biotopov
➢ Realizácie opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať
poslanie zoologických záhrad
➢ Realizácia preventívnych opatrení proti vzniku škôd spôsobených
medveďom hnedým

Oblasť: Program ochrany prírody (ozn. „POP“)

December 2022

➢ Praktická starostlivosť a manažment osobitne chránených častí
prírody a krajiny
➢ Podpora infraštruktúry ochrany prírody a udržateľných foriem
turizmu
➢ Výchova a informovanosť k ochrane prírody

Podporné programové aktivity (ozn. „B1-2023“)
➢ Verejné vodovody
➢ Verejné kanalizácie
Január 2023

Úvery na rok 2023

Január 2023
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