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Informačné aktivity o finančnej pomoci EÚ

Informačné aktivity organizované Ministerstvom životného prostredia SR pod 
záštitou ministra Ing. Jána Chrbeta sa uskutočnili v novembri 2008 v regióne vý-
chodného a stredného Slovenska v mestách Košice a Banská Bystrica, v decem-
bri 2008 v regióne západného Slovenska v Bratislave. Boli špeciálne zamerané 
na problematiku finančnej pomoci Európskej únie pre sektor životného prostredia 
v predchádzajúcom programovom období (2004 – 2006) a v aktuálnom progra-
movom období (2007 – 2013).    

Program konferencie Environmentálne projekty a štrukturálna pomoc 
Európskej únie v programovom období 2004/2006 – bilancia a skúsenosti bol 
venovaný sumarizácii úspešného a veľmi efektívneho využitia ponúkanej po-
moci v prospech životného prostredia v rámci Operačného programu Základná 
Infraštruktúra Priorita 2 Environmentálna infraštruktúra. Štátny tajomník MŽP SR 
Ing. Miloslav Šebek vo svojom príhovore poďakoval všetkým zainteresovaným, 
podieľajúcim sa na úspešnom využití tejto šance a čerpaní finančných prostried-
kov. Predovšetkým zástupcom samosprávy – starostom, primátorom, občianskym 
združeniam, vodárenským spoločnostiam a tiež odborníkom v oblasti ochrany 
životného prostredia. Celkovo sa zrealizovalo 189 schválených projektov v sume 
viac ako 4,7 miliardy Sk (158 mil. eur). Z toho viac ako 3,77, miliárd Sk predsta-
vuje pomoc EÚ z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Samotný 
program naplnili jednotlivé prezentácie venované predstaveniu konkrétnych pro-
jektov a aktivít. Tieto informácie slúžia ako inšpirácia pre ďalších žiadateľov a sú 
pre nich zdrojom cenných skúseností. 

Konferencia Zelená pre enviroprojekty, ktoré zlepšia naše životné prostredie 
bola upriamená na výsledky realizácie Operačného programu Životné prostredie v 
roku 2008, ako aj na aktuálne informácie o procese prípravy a implementácie pro-
jektov. Hlavným zameraním konferencie bolo zoznámiť potenciálnych prijímateľov 
finančnej pomoci so systémom riadenia a fungovania operačného programu tak, 
aby vedeli získané poznatky reálne uplatniť pri príprave a implementácií svojich 
projektov. 

Odborní pracovníci MŽP SR okrem všeobecných informácií o samotnom ope-
račnom programe, o jeho prioritných osiach, operačných cieľoch a aktivitách in-
formovali o vyhlásených výzvach za rok 2008, o počte prijatých, zaevidovaných 
a schválených žiadostí o nenávratnú finančnú pomoc, vrátane veľmi dôležitých 
konkrétnych  praktických informácií o systéme finančných a informačných tokov 
aj prostredníctvom Regionálnych environmentálnych poradenských a informač-
ných stredísk (REPIS), poskytujúcich potenciálnym žiadateľom presné a prak-
tické informácie, dôležité pri príprave konkrétnych projektov. Osobitnou časťou 
tohto zaujímavého a podnetného podujatia bola diskusia, počas ktorej prítomní 
predniesli svoje postrehy, riešili konkrétne problémy a témy. 

Organizácia podobných informačných aktivít je plánovaná aj v prvom polro-
ku 2009 pod organizačnou gesciou REPIS v jednotlivých regiónoch Slovenska. 
Bližšie informácie sú zverejňované na stránke www.repis.sk.

Ing. Viera Madajová
SAŽP – REPIS Prievidza

Informačné konferencie k OP ZI a OP ŽP v Banskej Bystrici (foto: archív SAŽP)
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