
 

 

SUMÁR VÝZVY 

 

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) 
 
 

Operačný program:    Kvalita životného prostredia (OP KŽP) 

Prioritná os:                 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred 
povodňami  

Špecifický cieľ:             2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy  

Kód výzvy:                   OPKZP-PO2-SC211-2018-40 

Vyhlasovateľ výzvy:     Ministerstvo životného prostredia SR 

 

 
KTO JE OPRÁVNENÝ

 

 
Oprávnení žiadatelia 
 

 
• Subjekty verejnej správy (ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácia),  

• Ostatné subjekty verejnej správy, 

• Subjekty územnej samosprávy (obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, 
združenie s výlučnou účasťou obcí), 

• Združenie fyzických alebo právnických osôb,  

• Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby  

 

 
Oprávnené územie 

• Celé územie Slovenskej republiky s výnimkou mestských častí 
 

 

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

 
 

 
Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny 
klímy, ako napr.:  
 

• 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,  

• budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných 

priekop, realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,  

• realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy (osobitný konštrukčný systém, 

treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),  

• náhrada nepriepustných povrchov za plne vegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie (betónové) 

tvárnice,  

• výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zdržania 

zrážkovej vody v danom území,  

• podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré majú pozitívny vplyv na 

zmenu mikroklímy.  



 

 

 
V rámci navrhovaných opatrení bude možné podporiť iba opatrenia, ktoré súvisia so zachytávaním zrážkovej vody z intravilánu obce. 
Nebudú podporované opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z vodného toku.  
 
Do intravilánu obce nespadajú osamelé sídla (roztrúsené osady, samoty, chalupy a pod.) a priemyselné alebo hospodárske stavby, 
ktoré nie sú územne spojené s jeho centrálnou časťou. 
 
 
Verejné obstarávanie: žiadateľ je povinný mať ukončené verejné obstarávanie v čase predloženia ŽoNFP na všetky zákazky hlavnej 
aktivity (okrem zákaziek s nízkou hodnotou). 
 
 

KOĽKO? 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu:  17 000 000 EUR 
 

Výška príspevku na projekt:  

• minimálna výška príspevku:    25 000 EUR 

• maximálna výška príspevku: 600 000 EUR  

Intenzita pomoci:  

• 100 % Subjekty verejnej správy;  

•   95 % Ostatné subjekty verejnej správy, Subjekty územnej samosprávy, Neziskové organizácie;  

•   90%  Združenie fyzických alebo právnických osôb 

DÁTUM VYHLÁSENIA A UKONČENIA VÝZVY

 
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 20.04.2018 
Typ výzvy: otvorená  

Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 31.07.2018 
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 30.09.2018 
 
Následné hodnotiace kolá v intervale 2 mesiacov do vyčerpania finančnej alokácie. 

 
 
 
PONÚKAME VÁM

 
 

• vypracovanie komplexnej projektovej žiadosti  

• implementáciu Vášho projektu - externý projektový manažment 

• zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo jeho určitú časť podľa Vašich požiadaviek a potrieb 

 

 
 


