
 

Dobudovanie sústavy Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov 
starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci) 

 
Kód výzvy:  OPKZP-PO1-SC131-2018-49 

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia   

Výzvu vyhlásil:                 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 30 000 000 EUR 

 
Oprávnené subjekty – žiadatelia:   

• štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva 
životného prostredia Slovenskej republiky  

 
Podporované aktivity v rámci výzvy:  
Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené 

územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy.  

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktorých predmetom je realizácia opatrení:  

- schválených dokumentov starostlivosti a/alebo 

- ďalšej dokumentácie 

 

Percento poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu projektu:  

Žiadateľ 

Výška príspevku zo zdrojov OP 
KŽP z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v % (NFP) 

Výška spolufinancovania zo 
zdrojov prijímateľa v % 

Štátna rozpočtová a príspevková 
organizácia zriadená MŽP SR 

100 0 

Partner 

Výška príspevku zo zdrojov OP 
KŽP z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v % (NFP) 

Výška spolufinancovania zo 
zdrojov prijímateľa v % 

Vlastníci alebo užívatelia pozemkov 
v chránenom území  - organizácie 
štátnej správy 

100 0 

Vlastníci alebo užívatelia pozemkov 
v chránenom území  - ostatné 
subjekty verejnej správy, subjekty 
územnej samosprávy 
a mimovládne/neziskové 
organizácie  

95 5 

Vlastníci alebo užívatelia pozemkov 
v chránenom území  - fyzické 
a právnické osoby oprávnené na 
podnikanie  

90 10 



 

Termín na podanie projektov:                                                          

 

Územie,  kde sa môže projekt realizovať:  

• Chránené územie na celom území Slovenskej republiky  
 

 

Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu: 

 

 

Minimálna výška NFP na projekt sa nestanovuje  
Maximálna výška NFP na projekt je 12 mil. Eur 

 

 

Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Lucia Lanáková  
Mobil: +421 948 271 757 
Tel.: +421 2 4464 53 84, 
E-mail: lanakova@octigon.sk 

 

31.3.2019 
Prvé 

hodnotiace 
kolo  

 

30.6.2019 
 Druhé 

hodnotiace 
kolo  

 

o 3 
mesiace  

Ďalšie 
hodnotiace kolá 

do uzavretia 
výzvy  

mailto:lanakova@octigon.sk

