Indikatívny harmonogram vyhlasovania výziev / priamych vyzvaní v rámci Plánu obnovy a odolnosti

Vykonávateľ:

Ministerstvo životného prostredia SR

Verzia:

Komponent

Reforma / Investícia

2

Obnova budov – Investícia 1: Zlepšenie
energetickej hospodárnosti rodinných
domov

Názov / zameranie výzvy / priameho vyzvania Oprávnení žiadatelia

Výzva - Spustenie schém podpory na
mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy

4

Dekarbonizácia priemyslu – Investícia
1: Fungovanie schémy dekarbonizácie
priemyslu

4

Dekarbonizácia priemyslu – Investícia
2: Zabezpečenie fungovania procesov
Výzvanie na uzatvorenie zmluvy medzi MŽP a
Slovenskej inšpekcie životného
SIŽP na realizáciu Investície 2
prostredia naviazaných na
dekarbonizáciu

Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov
pod schémou štátnej pomoci

majitelia rodinných
domov- fyzické
osoby

malé, stredné, veľké
podniky - súkromný
sektor

SIŽP

Indikatívny dátum
vyhlásenia výzvy /
priameho vyzvania

Indikatívny dátum
uzavretia výzvy1 /
priameho vyzvania

09/2022

do vyčerpania
alokácie, alebo
potreby úpravy
podmienok výzvy
(napr. aktualizácia
benchmarkov)

12/2023

03/2022

Indikatívna výška finančných
Identifikované synergie a komplementarity
prostriedkov určených na výzvu /
k výzve / priamemu vyzvaniu
priame vyzvanie

506 034 506,00 €
*celková suma vyplývajúca z
alokácie POO

EŠIF - OPKŽP, Špec. cieľ 4.1.1 SIEA Zelená domácnostiam,
Špec. Cieľ 1.4.1 SAŽP - náhrada
zastaraných spaľovacích zariadení na tuhé
palivo v domácnostiach za nízkoemisné na
zemný plyn

03/2024

357 343 413,00 € (POO)
+ 71 468 683,00 € (DPH)
= 428 812 096,00 € (spolu)

EŠIF - OP Slovnesko (predpoklad) inštalácia zariadení využívajúcich OZE
vrátane zariadení na skladovanie elektriny,
znižovanie emisií CO2 vrátane
zefektívnenenia hospodárenia s energiami
zvýšením podielu OZE v podnikoch.
- Realizácia zmien technologických
postupov za účelom zníženia emisií
znečisťujúcich látok do ovzdušia najmä v
zónach a aglomeráciách so zhoršenou
kvalitou ovzdušia

06/2022

5 139 413,00 € (POO)
+ 1 027 883,00 € (DPH)
= 6 167 296,00 € (spolu)

EŠIF - OP Slovnesko (predpoklad) 2.3.2
Investície do zlepšenia kvality ovzdušia,
monitorovanie kvality, dodržiavanie
emisných limitov stanovených v
integrovaných povoleniach.

5

1

Adaptácia na zmenu klímy – investície
1: Adaptácia regiónov na klimatickú
zmenu s dôrazom na ochranu prírody a
rozvoj biodiverzity

Výzva pre rozvojové projekty transformácie
regiónov národných parkov Muránska planina
a Poloniny

v prípade otvorenej výzvy sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej sa uzavrie výzva

obce, mestá,
organizácie štátnej a
verejnej správy,
mimovládne
organizácie a iné
právnické osoby

03/2022

06/2022

15 920 000,00 € (POO)
+ 3 184 000,00 € (DPH)
= 19 104 000,00 € (spolu)

EŠIF - OPKŽP - vodozádržné opatrenia v
urbanizovanej krajine, v intraviláne, EŠIF IROP - Bezpečná a ekologická doprava v
regiónoch - popdora ekologických
nízkouhlíkových dopravných systémov,
EŠIF - OPĽZ - Technická vybavenosť v
obciach MRK (podpora infraštruktúry
zásobovania pitnou vodou),
Environmentálny fond - oblasť podpora
obnovy dediny,
EŠIF - OP
Slovnesko (predpoklad) Cieľ 2 "Zelenšia,
nízkouhlíková Európa", Cieľ 3
„Prepojenejšia Európa“ aktivity zamerané
na investície do regionálnej, miestnej
infraštruktúry, kultúrneho dedičstva,
manažmentu, služieb podporujúcich
komunitný rozvoj a udržateľný cestovný
ruch.

