
Informačný list na predkladanie žiadostí o     poskytnutie nenávratného finančného  
príspevku na zachovanie a     obnovu biodiverzity a     ekosystémov a     ich služieb mimo  

chránených území a     zelená infraštruktúra  

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-29

Špecifický cieľ: 1.3.1 – Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, 
najmä v rámci sústavy Natura 2000

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia: 29. september 2017

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola 31. december 2017

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola 31. marec 2018

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ: 13 miliónov EUR

Minimálna výška príspevku: nie je stanovená

Maximálna výška príspevku: 2 milióny EUR

Financovanie projektu:

Žiadateľ/Partner
Zdroj financovania oprávnených výdavkov projektu v %
NFP

Prijímateľ/partner
Kohézny fond Štátny rozpočet

Štátna  rozpočtová  a štátna
príspevková  organizácia  zriadená
MŽP  SR  s pôsobnosťou  v oblasti
ochrany prírody

85 15 0

Vlastníci alebo užívatelia pozemkov
mimo  chránených  území  –
organizácie štátnej správy

85 15 0

Vlastníci alebo užívatelia pozemkov
mimo chránených území – ostatné
subjekty  verejnej  správy,  subjekty
územnej  samosprávy
a mimovládne  /  neziskové
organizácie

85 10 5

Vlastníci alebo užívatelia pozemkov
mimo chránených území – ostatné
právnické  osoby  a fyzické  osoby
oprávnené na podnikanie

85 5 10

 



Právna forma žiadateľa:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi / partnermi:
 štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia

v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) s pôsobnosťou v oblasti
ochrany prírody,

 vlastníci alebo užívatelia11 pozemkov mimo chránených území bez
ohľadu na ich právnu formu, okrem fyzických osôb, ktoré nie sú
oprávnené na podnikanie.

Osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa/partnera, ak je odlišná od štatutárneho orgánu 
žiadateľa / partnera, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

Oprávnenosť aktivít projektu:

Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP KŽP, na realizáciu
ktorej je vyhlásená táto výzva.

V rámci špecifického cieľa 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie 
biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:

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

V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na nasledovné podaktivity:

1. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území

Zahŕňa najmä realizačné opatrenia prispievajúce k zlepšeniu stavu biotopov a druhov, obnovu 
poškodených ekosystémov a ich služieb, s cieľom dosiahnuť alebo udržať priaznivý stav biotopov a 
druhov
mimo chránených území. Oprávnené na poskytnutie príspevku budú projekty, ktoré sú v súlade 
s Prioritným akčným rámcom financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové 
obdobie 2014– 2020 (ďalej len „PAF“) a zákonom o ochrane prírody22. V prípade, že sa na realizácii 
projektu nepodieľa štátna rozpočtová alebo štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody (ako žiadateľ alebo partner), je žiadateľ 
povinný zabezpečiť súhlasné stanovisko MŽP SR, sekcie ochrany prírody, biodiverzity a krajiny pred 
predložením ŽoNFP.

2. Podpora prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni

 



Realizáciou sa dosiahne vytvorenie strategicky plánovanej siete prírodných a poloprírodných oblastí 
s environmentálnymi vlastnosťami, ktoré sú vytvorené a riadené tak, aby poskytovali široký rozsah 
ekosystémových služieb v súlade so schválenými dokumentmi ÚSES, (v prípade že takýto dokument 
bol pre dané územie schválený).

Príklady oprávnených aktivít projektu v rámci tejto podaktivity:

- odstraňovanie a spriechodňovanie bariér a vytváranie migračných koridorov mimo vodných tokov 
(podchody pre chránené živočíchy a trvalé zábrany a pod.),

- revitalizácia a optimalizácia hydrologického režimu biotopov,

- zachovanie a obnova priaznivého stavu mokradí,

- vytváranie remízok a líniová výsadba stromov spájajúcich biokoridory (výlučne z pôvodných druhov 
drevín (vrátane druhov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších 
predpisov).

Špecificky vo vzťahu k mokradiam má podaktivita prispievať k hlavnému cieľu aktualizovaného 
Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021“a jeho Akčného plánu pre 
mokrade na roky 2015 – 2018 (schválený vládou SR v r. 2015), ako aj k napĺňaniu Rámcovej smernice 
o vode.
V prípade, ak revitalizáciou mokrade dôjde k spojeniu mŕtveho ramena s vodným tokom, je žiadateľ 
povinný predložiť súhlasné stanovisko správcu/nájomcu/vypožičiavateľa vodného toku, alebo
jeho uceleného úseku s realizáciou projektu.

Za oprávnené nie sú považované aktivity projektu realizované na vodných útvaroch definovaných vo 
Vodnom pláne Slovenska (aktivity na zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity).

Za oprávnenú aktivitu projektu nie je považovaná výstavba ekoduktov (mosty pre živočíchy) a 
realizácia aktivít projektu, ktoré bol/je žiadateľ povinný zrealizovať na základe platného záverečného 
stanoviska z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti, resp. jej zmeny na životné prostredie podľa 
zákona o posudzovaní vplyvov.

3. Spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability na regionálnej a miestnej 
úrovni

Podporované bude spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability na regionálnej 
úrovni (RÚSES) a miestnej úrovni (MÚSES), čím sa zabezpečí vytvorenie základnej východiskovej bázy 
pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry. Spracovanie dokumentov územného systému 
ekologickej stability na regionálnej a miestnej úrovni sa bude vyhotovovať podľa príslušných 
právnych predpisov v oblasti
ochrany prírody a krajiny. Oprávnené sú výlučne aktivity projektu, v rámci ktorých (alebo pri realizácii
ktorých) žiadateľ / partner nie je účastníkom hospodárskej súťaže.

Realizácia aktivít projektu v rámci chránených území je oprávnená výlučne v prípade, ak je 
nevyhnutná pre dosiahnutie cieľov projektu, pričom projekt vo väčšej miere obsahuje aktivity mimo 
chránených území. 

 



Oprávnené v rámci tejto výzvy nie sú aktivity projektu spadajúce pod podaktivity 1. a 2., tak ako sú 
uvedené vyššie, ktoré sa realizujú výlučne v chránených územiach, na základe dokumentov 
starostlivosti26

alebo ďalšej dokumentácie. V rámci jednej ŽoNFP nie je možné kombinovať oprávnené aktivity
 projektu spadajúce pod rôzne podaktivity uvedené pod bodmi 1, 2 a 3 vyššie.

 


