
 

 

SUMÁR VÝZVY 

 

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine 
 

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-SC211-2020-62 

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 oblastí, ktoré sú podporené prostredníctvom Integrovaného 

operačného programu 
 

OPRÁVNENÉ AKTIVITY

 
Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny 
klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav:  
 

• 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 nebudú podporované opatrenia, ktoré zachytávajú vodu z vodného toku a ktoré zrážkovú 
vodu odvádzajú do vodného toku.  

 
Oprávnené sú výlučne aktivity projektu, v rámci ktorých (alebo pri realizácii ktorých) žiadateľ nie je účastníkom hospodárskej 
súťaže.  
 
Predmetom podpory sú vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, pričom pod urbanizovanou krajinou sa rozumie zastavané 
územie v intraviláne a/alebo extraviláne obce. Za urbanizovanú krajinu sa naopak nepovažujú doteraz nezastavané plochy určené 
na výstavbu až v budúcnosti, rozptýlené osady, samoty a iné plochy umiestnené mimo súvisle zastavaného územia. 
 
Verejné obstarávanie: Žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP vyhlásené verejné 
obstarávanie (ďalej len „VO“) na všetky zákazky hlavnej aktivity projektu s výnimkou: podlimitných zákaziek, ktoré bude 
realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska, zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o VO, zákaziek, ktoré 
podliehajú niektorej z výnimiek v zmysle § 1 zákona o VO.  
 

KOĽKO? 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ určených na výzvu:  10 000 000 EUR 
 

Výška nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt:  

• Minimálna výška NFP:    25 000 EUR 

• Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na jedno vodozádržné opatrenie: 200 000 EUR, pričom žiadateľ môže 
v rámci jedného projektu realizovať aj viacero vodozádržných opatrení.  

• Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nie je stanovená.   

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: 27.04.2020 
Typ výzvy: otvorená  

Uzavretie hodnotiaceho kola 1.: 31.08.2020 
Uzavretie hodnotiaceho kola 2.: 31.12.2020 
 
Následné hodnotiace kolá v intervale 4 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 

 

 
 


