
Príloha č. 4  Prehľad najvýznamnejších zdrojov financovania Natura 2000 z EÚ fondov na roky 2014-2020

Číslo Názov programu Riadiaci 

orgán

Celková alokácia 

(EUR)

Relevantné časti programu Relevantné aktivity programu "Alokácia 

Natura 2000" - 

kód 085 (EUR)

"Alokácia 

biodiverzita"- 

kód 086 (EUR) 

Iné súvisiace 

alokácie

Poznámky 

1. Kvalita 

životného 

prostredia

MŽP SR 3 137 900 100 TC 6, IP 6b, PO 1, špecifický cieľ 1.2.3 - vytvorenie 

východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k 

dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových 

vôd, 

aktivita B "zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných tokov a 

odstraňovanie bariér vo vodných tokoch za účelom podpory biodiverzity a 

zabezpečovania ekosystémových služieb"  

21 276 607

TC 6, IP 6d, PO 1, špecifický cieľ 1.3.1 - zlepšenie stavu 

ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, 

najmä v rámci sústavy Natura 2000; 

aktivita A "dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o 

Natura 20000 a ďalšie chránené územia... ako aj chránené druhy", aktivita B 

"zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom 

ich revitalizácie, obnovy a a budovania zelenej infraštruktúry", aktivita C 

"dobudovanie a skvalitnenie systému monitoringu druhov a biotopov európskeho 

významu a reportingu"; aktivita D "zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových 

sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny"

75 465 957 53 856 691

TC 5, IP 5a, PO 2, špecifický cieľ 2.1.1 - zníženie rizika 

povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy 

aktivita A "preventívne oparenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný 

tok"; B "preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo 

vodných tokov" a C "vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne 

obcí)"

nešpecifikovaná časť (celkovo 419 346 261 EUR - kód 

087)

2. Program rozvoja 

vidieka

MPRV SR 1 545 272 844 opatrenie 10 agro-environmentálne-klimatické opatrenia  zo spolu 9 podopatrení najviac relevantné 4: ochrana biotopov poloprírodných a 

prírodných trávnych porastov  - 150 000 ha; multifunkčné okraje polí - 12 000 ha; 

ochrana dropa fúzatého - 3 000 ha; ochrana biotopov sysľa pasienkového - 2 000 

ha; 

nešpecifikované celkovo: biotopy - platba 174-190 

EUR/ha/rok; okraje polí - Podunajská, Záhorská, 

Trnavská ,Východoslovenská nížina - 350 EUR/ha/rok; 

drop -CHVÚ Lehnice, Sysľovské polia - 86 EUR/ha/rok; 

syseľ - na určených lokalitách 70-82,37 EUR/ha/rok; 

opatrenie 12. platby Natura 2000 na poľnohospodárskej a 

lesnej pôde

2670 ha trvalé trávne porasty v 4. a 5. stupni ochrany, 28 450 ha na lesnej pôde v 5. 

stupni ochrany (z toho 1 450 ha mimo ÚEV) 

8 740 000 platby poľnohospodárska pôda 62,20 EUR/ha/rok;  

platbylesná pôda 52,75 EUR/ha/rok. 

opatrenie 15 - lesoenvironmentálno-klimatické opatrenia 4 950 000 10 000 ha v 3.,4. stupni ochrany - platby 39 

EUR/ha/rok; 14 000 ha v CHVÚ - platby 47.75 

EUR/ha/rok; 

2. Integrovaný 

regionálny OP

MPRV SR 1 754 490 415 TC 6, IP 6e, PO 4 , špecifický cieľ 4.3.1 - zlepšenie 

environmentálnych aspektov v mestách a mestských 

oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej 

infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na 

zmenu klímy...

budovanie "zelenej a modrej infraštruktúry" v krajských mestách okrem Bratislavy; 

regenerácia vnútroblokov sídlisk - mestách všetkých VÚC okrem Bratislavského;  

33 328 116 žiadateľmi o.i. obce, spoločnestvá vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov, mimovládne organizácie; 

TC  9, IP 9d, PO 5, špecifický cieľ 5.1.1 - zvýšenie 

zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania  a 

inovácií a špecifický cieľ 5.1.2 - zabezpečenie udržateľných 

vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných službách a vo verejných 

infraštruktúrach 

rozvoj cestovného ruchu s využívaním prírodného a historického potenciálu; 

financovanie prevádzkových nákladov MAS, zakladanie nových apodpora existujúcich 

mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev ai 

99 mil. EUR na MAS v IROP + 104,8 mil. EUR v rámci 

PRV, min 4 MAS/každé VÚC, max 4 mil. EUR/1 MAS

3. Integrovaná 

infraštruktúra

MDVRR SR 3 966 645 373 TC 7, IP 7i, PO2, špecifický cieľ 2.1 - odstránenie kľúčových 

úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T.. diaľnic a 

rýchlostných ciest; 

uvedená povinnosť zabezpečiť bezpečnú migráciu zveri; nešpecifikované prostriedky

TC 7, IP 7i, PO6, špecifický cieľ 6.1 - odstránenie kľúčových 

úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T.. 

rýchlostných ciest; 

uvedená povinnosť zabezpečiť bezpečnú migráciu zveri; detto

4. Výskum a 

inovácie

MŠVVŠ SR 2 266 776 537 TC 1, IP1.1, PO 1 a 2, špecifické ciele 1.1/2.1. - rozšírenie 

výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj 

excelentnosti v oblasti výskum a inovácií a podpora 

kompetenčných centier; 1.2/2.2 - podpora investovania 

podnikov do výskumu a inovácia;... ekologických inovácií; 

pôdohospodárstvo a životné prostredie vrátane moderných chemických technológií 

šetrných k životnému prostrediu je 1 z oblastí špecializácie operačného programu; 



TC 3, IP3.1, 3.2 a 3.3, PO 3, špecifický cieľ 3.1-  podpora 

podnikania najmä prostredníctvom uľahčenia využívania 

nových nápadov a v hospodárstve a podpory zakladania 

nových firiem...; 3.2 - vývoj a uplatňovanie nových 

obchodných modelov MSP... 3.3. -podpora vytvárania 

a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov 

a služieb; 

využitie pre Natura 2000 je cez zapojenie MSP, samospráv ai. nepriama podpora pre MSP; alebo podpora 

výrobných postupov šetrných k životnému prostrediu 

(51.24 mil EUR)

TC3, IP4.1,PO 4, špecifický cieľ 4.1 podpora kapacity MSP 

pre rast na regionálnych celoštátnych a medzinárodných 

trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií; 

5. Ľudské zdroje MPSRVR SR 2 204 983 517 TC8, IP2.1, PO2, špecifick ý cieľ 2.1.1 - zavedením záruky 

pre mladých, ktorí patria k NEET zvýšiť zamestnosť, 

zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu; 

napr. aktivita podpora zručností pre mladých NEET v environmentálnom sektore 

(zelené profesie);  

celková alokácia 194 350 518 EUR na tento špecifický 

cieľ;

TC 8, IP3.1, PO3, špecifický cieľ 3.1.2 - zlepšiť prístup na 

trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu 

zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie 

zamestnania , samostatnej závrobkovej činnosti a aktivít 

vo vidieckych oblastiach 

napr. aktivita zelené profesie, podpora poľnohospodárskych a 

nepoľnohospodárskych aktivít vo vidieckych oblastiach;

celková alokácia na 5 špecifických cieľov PO3 je 795 

924 737 EUR;

6. PL-SK MPRV SR 155 000 000 TC 6, IP 6c; PO1, cieľ zintenzívnenie trvalo udržateľného 

využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a 

obyvateľmi; 

cyklotrasy, zelené cesy, výhliadkové miesta, turistické a prírodné chodníky, 

semináre, konferencie, spoločné aktivity na ochranu biodiverzity, vzdelávacie 

aktivity, tréningy pre sprievodcov, spoločné štandardy ochrany prírody, využitie 

nástrojov IT na na spoločné kultúre a prírodné dedičdstvo, aplikácia pre mobily, web 

stránky, eko produky a služby;

4 500 000 45 000 000 15 000 000 10 mil. EUR na cyklistické a turistické chodníky; 5 mil 

EUR na rozvoj a podporu potenciálu cestovného 

ruchu v chránených územiach; len 3 VUC -  Žilina, 

Prešov, Košice

7. SR-ČR* MPRV SR 84 733 096 TC6, IP6c, PO2, špecifický cieľ 2.1 - zvýšenie atraktívnosti 

kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov 

a návštevníkov cezhraničného regiónu;  

investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a 

kultúrnych pamiatok cezhraničného významu; cyklotrasy, turistické chodníky na 

zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít, zavádzanie 

komplexných služieb pre návštevníkov, mikroprojekty (samostatný strešný projekt 

riadený správcom Fondu mikrograntov);

34 000 000 6 mil. EUR na cyklistické + turistické chodníky; 14 mil. 

EUR na verejné aktivity CR, 14 mil. EUR na kultúrne 

dedičstvo; 3 VUC - Žilina, Trnava, Trenčín;

TC 6, IP6d, PO2, špecifický cieľ 2.2 - ochrana biodiverzity 

cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce 

v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne 

významných území;   

podklady a dokumenty pre efektívnejšiu starostlivosť o cezhraničné prírodné 

územia; realizácia spoločných opatrení na zlepšenie stavu druhov a biotopov, 

realizácia spoločných opatrení na predchádzanie zhoršovania stavu druhov a 

biotopov v cezhraničnom území; budovanie ekosystabilizačených prvkov v krajine a 

rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry; tvorba a realizácia spoločných 

cezhraničných plánov riadenia a manažmentu prírodne hodnotných území, ich častí 

a okolitého územia; spoločné výskumné činností pre zlepšenie cezhraničnej 

starostlivosit a ochrany prírody, monitorovanie a vyhodnocovanie stavu vývoja 

biotovov a druhov, výmena informácií, údajov a poznatkov  ai.;

9 059 016

TC 11, IP5, PO3, špecifický cieľ 3.1 zvýšenie kvalitatívnej 

úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych 

aktérov stretnutia ai);

aktivity cez fond malých projektov (výmeny ai.) 

8. SR-HU* MPRV SR 155 808 539 TC6, IP6c, PO1, špecifický cieľ zvýšiť atraktívnosť 

cezhraničnej oblasti, 

zachovanie a podpora prírodného dedičstva - obnova záplavového územia, 

mokradí, renaturácia riek, podpora mimoprodukčných lesov, plány pre obnovu 

zelenej infraštruktúry, zvyšovanie povedomia, aktivity na ochranu prírody/krajiny; 

plány a pilotné aktivity pre dedičstvo v spojení s cestovným ruchom;

4 271 208 3 270 000 28 296 600 aktivity cestovného ruchu (090,091,092 a 094)

TC 11, IP 11a, PO4, špecifický cieľ 4.1 - zlepšenie 

cezhraničnej spolupráce medzi inštitúciami, 

zlepšenie kapacít, spoločné služby, malé projekty 21 000 000

9. ENI-HU-SK-RO-

UA*

TC3, priorita 1, cieľ spoločné turistické centrá podpora tradičných miestnych výrobkov (remeslá, bio poľnohospodársrkse výrobky 

v turistických centrách, prepojanie historického, kultúrneho a náboženského 

dedičstva) 

program je v štádiu posudzovania stratégického 

dokumentu, finančné alokácie nie sú stanovené;

TC6, priorita 2, ciele iniciovať aktivity pre udžateľné 

využívanie prírodných hodnôt; 

prírodné parky a lesný manažment, ochrana krajiny, biodiverzity a ekosystémov, 

ochrana vodných tokov, ekologické programy, spolupráca inštitúcií, harmonizácia 

nariadení; 



TC7, priorita 1, ciele skvalitnenie mobility osôb a tovarov, 

vytvorenie princípov fungovania ekonomickej spolupráce 

a odstraňovanie regionálnych rozdielov prostredníctvom 

rozvoja dopravnej infrašturktúrya služieb 

výstavba, modernizácia a oprava cylistických chodníkov a trás smerujúcich k 

hraniciam alebo cez hranice;

10. Stredná Európa ÚV SR TC6, PO3, špecifický cieľ 3.1 - zlepšiť integrované 

manažmentové kapacity pre ochranu a TU využívanie 

prírodných a kultúrnych zdrojov; 

integrované stratégie a nástroje pre cenné územia, na využitie prírodných zdrojov, 

predchádzanie konfliktov; inovatívne technológie ai. :

4 438 460 13 315 382 4 438 460 4 438 460  EUR na potenciál cestovného ruchu v 

prírodných rezerváciách - kód 091, špecifický cieľ 3.2 

na kultúrne dedičstvo;

11. Dunajský 

program*

ÚV SR 202 095 405 TC 6, IP6c, PA2, špecifický cieľ 2.1 - podporiť trvalo 

udržateľné využitie prírodného a kultúrneho dedičstva a 

zdrojov, 

spoločné riešenia zeleného cestovného ruchu, ekoturizmus v chránených územiach, 

geoparky, cyklistika, agroturistika; spoločné stratégie pre manažment a ochranu 

prírodných zdrojov 

6 264 069 6 264 069 16580891.36 podpora poteciálu cestovného ruchu - kód 091; ďalšie 

aj kultúrne dedičstvo - kódy 095,094;

12. LIFE** Európska 

komisia, 

MŽP SR

2 529 491 250 Podprogram „životné prostredie“ - 3 prioritné oblasti: a) 

životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov; b) 

príroda a biodiverzita;  c) správa a informovanie v oblasti 

životného prostredia.

1b) - priority na sústavu Natura 2000, dôraz na zlepšenie stavu ochrany tpov 

biotopov a leboo druhov európskeho významu (vrátane druhov vtáctva), ktorých 

opatrenia zdopovedajú opatreniam identifikovaným v príslušných akčných plánoch 

pre druhy alebo biotopy

17 213 744 celková alokácia na LIFE je 3 456,7 mil. EUR, z toho na 

podprogramu "životné prostredie" je 2 595,5 mil. 

EUR, z toho na prírodu a biodiverzitu 1 115 mil. UR 

(pre všetky štáty), Národné alokácie boli určené pre 

podprogram Životné prostredie; alokácia pre 

Slovenskú republiku predstavuje 17, 2 mil. EUR; od r. 

2018 budú národné alokácie celkom zrušené. 

864163755 Podprogram  „ochrana klímy“ – 3 prioritné oblasti: a) 

zmierňovanie zmeny klímy, b) adaptácia na zmenu klímy; 

c) správa a informovanie v oblasti klímy

Spolu 125 843 438 185 369 881 98 296 600

poznámky: * operačné programy zatiaľ neschválené, **alokácia pre LIFE je celková (nielen pre SR), 

skratky: TC=tematický cieľ, IP=investičná priorita, PO=prioritná os, MSP=malé a stredné podniky,  NEET - mladí ľudia mimo vzdelávacieho procesu, zamestnania alebo školenia; 


