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Operačné programy

Z jedenástich operačných programov (OP) stanovujú-
cich priority pre financovanie projektov zo štrukturálnych 
fondov pre obdobie 2007 – 2013 je sedem takých, ktoré 
by sa potenciálne dali využiť pre financovanie aktivít za-
meraných na ochranu krajiny (www.nsrr.sk). Tento článok 
prezentuje len krátku rešerš niektorých z nich.

územia, vrátane prípravy dokumentov (napr. regionálne 
a lokálne štúdie trvalo udržateľného rozvoja), zakladanie 
regionálnych rád pre trvalo udržateľný rozvoj, informač-
né a vzdelávacie podujatia pre vlastníkov pozemkov v 
chránených územiach; III. skupina: príprava a realizácia 
informačných podujatí pre odbornú a laickú verejnosť; IV. 
skupina: príprava a vydanie materiálov na informovanie, 
propagáciu, riešenie aktuálnych problémov; V. skupina: 
sústreďovanie informácií a ich sprístupňovanie verejnosti, 
Európskej komisii a iným medzinárodným a národným in-
štitúciám. VI. skupina: zavedenie programov smerujúcich 
k praktickej starostlivosti o krajinu do života vidieckeho 
obyvateľstva.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 
SR: OP Bratislavský kraj 

www.build.gov.sk, Agentúra na podporu regionálneho 
rozvoja, odbor realizácie programov regionálneho rozvoja, 
oddelenie riadenia programov, tel.: 02/58317481

Prioritná os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia 
sídiel - príprava a realizácia integrovaných stratégií roz-
voja mestských oblastí vo vybraných oblastiach mesta 
Bratislava v zmysle článku 8 nariadenia o ERDF, t. j. obnova 
fyzického životného prostredia, obnova bývania, zachova-
nie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických 
trás, obnova škôl a školských zariadení, ihrísk, obnova so-
ciálnych zariadení a komunitných centier s prihliadnutím na 
zmeny demografickej štruktúry; obnova a rozvoj fyzického 
životného prostredia v rámci samostatne dopytovo oriento-
vaných projektov regenerácie sídiel realizovaných v sídlach 
identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu, vrá-
tane ich ťažísk osídlenia; zachovanie a obnova prírodného 
dedičstva regiónu, vrátane území NATURA 2000 a podpora 
cyklistických trás s cieľom vytvorenia podmienok pre vy-
užitie prírodných lokalít a sídiel pre zodpovedajúce formy 
cestovného ruchu (budovanie a obnova turistických trás, 
budovanie a rekonštrukcia náučných chodníkov, budovanie 
a obnova cyklistických trás vrátane cyklotrás v sídlach).

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 
SR: Regionálny OP 

www.land.gov.sk/www.ropka.sk. Agentúra na pod-
poru regionálneho rozvoja, odbor realizácie programov 
regionálneho rozvoja, oddelenie riadenia programov, 
02/58317481

Prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regi-
ónov, a infraštruktúra cestovného ruchu 

Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov,
Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
Prioritná os 4 – regenerácia sídel. Opatrenie 4.1 

Regenerácie sídel

Ministerstvo pôdohospodárstva SR: Program 
rozvoja vidieka

www.land.gov.sk, www.apa.sk, Pôdospodárska platob-
ná agentúra

Os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľno-
hospodárstva a lesného hospodárstva. Opatrenie: Infraštruktúra 
týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospo-
dárstva. Oprávnené činnosti: spracovanie operátu obvodu 
projektu pozemkových úprav; spracovanie návrhu registra 
pôvodného stavu so stanovením hodnoty pozemkov a po-
rastov na nich; spracovanie návrhu miestneho územného 
systému ekologickej stability na účely pozemkových úprav; 
spracovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania 
územia v obvode pozemkových úprav; návrh zásad pre 
umiestnenie nových pozemkov; vytýčenie a označenie lo-
mových bodov hraníc nových pozemkov v teréne; spraco-
vanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu 
alebo vo forme obnovy operátu katastra nehnuteľností no-
vým mapovaním; realizácia v projekte pozemkových úprav 
plánovaných spoločných zariadení a opatrení.

Os 2: Zlepšenie životného prostredia a krajiny. Opatrenia 
zamerané na trvalo udržateľné využívanie poľnohospodárskej pôdy. 
Opatrenie: Platby za znevýhodnené prírodné podmienky v horských 
oblastiach a platby v ostatných znevýhodnených oblastiach. Aktivity 
zamerané na: zachovávanie a podporu udržateľných 

Možnosti finančnej podpory pre krajinné 
projekty v rámci štrukturálnych fondov

Financial Support Possibilities for Landscape Projects within Structural Funds/Possibilités de soutien fi nancier pour les projets relatifs au paysage dans le cadre des fonds structurels

Summary
Seven of eleven Operation Programmes (OP), 

which set priorities for financial support of projects 
from Structural Funds for the years 2007 – 2013, can 
be potentially used for funding of activities aimed at 
landscape protection. 

Annotation
Parmi onze programmes opérationnels (PO) fi -

xant les priorités pour le fi nancement de projets 
par les fonds structurels pendant la période entre 
2007 et 2013, sept programmes pourraient être po-
tentiellement exploitables pour le fi nancement des 
activités centrées sur la protection du paysage.  

MŽP SR: OP životné prostredie
www.enviro.gov.sk, www.opzp.sk, Regionálne environ-

mentálne poradenské a informačné strediská www.repis.
sk. Operačný program Životné prostredie poskytuje naj-
lepšie možnosti pre ,,krajinárske” projekty. Podrobné úda-
je o jednotlivých aktivitách sú uvedené v Programovom 
manuáli OPŽP. 

Prioritná os č. 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia 
nepriaznivých vplyvov zmeny klímy 

Operačný cieľ č. 3. 1 Ochrana ovzdušia. III. skupina: Riešenie 
kvality ovzdušia a skvalitňovanie a odborná podpora mo-
nitorovania emisií a kvality ovzdušia podľa požiadaviek 
EÚ, ako aj skvalitnenie Národného emisného informačné-
ho systému (NEIS): A. Projekty zamerané na znižovanie 
znečisťovania ovzdušia emisiami z plošných, fugitívnych 
a líniových zdrojov znečisťovania a iné efektívne opatrenia 
na riešenie dobrej kvality ovzdušia v okolí zdrojov zne-
čisťovania a v územiach vyžadujúcich osobitnú ochranu 
ovzdušia, a v nich najmä aktivita: zazelenanie miest (vý-
sadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú 
zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov 
alebo frekventovaných dopravných koridorov) a výsadba 
stanovištne vhodných druhov drevín.

Prioritná os č. 5 Ochrana a regenerácia prírodného 
prostredia a krajiny

Operačný cieľ č. 5. 2. Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a 
krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany príro-
dy a krajiny, vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom 
plnenia národných a medzinárodných záväzkov. V. skupina: vypra-
covanie dokumentácií ochrany, obnovy a tvorby krajiny a 
realizácia opatrení pre udržanie typického rázu.

Operačný cieľ č. 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentál-
neho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komu-
nikácie so zainteresovanými skupinami. I. skupina: vytvorenie 
kontinuálneho systému vzdelávania v oblasti ochrany 
prírody a krajiny, príprava a realizácia tematických vzde-
lávacích programov pre jednotlivé cieľové skupiny; II. sku-
pina: vytvorenie systému pre zosúladenie záujmov ochra-
ny prírody so záujmami vlastníkov, správcov a užívateľov 



Európske fondy
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systémov hospodárenia, ktoré rešpektujú ochranu život-
ného prostredia a charakter krajiny; zabezpečenie prime-
raných príjmov poľnohospodárov a prispenie k stabilizácii 
vidieckej populácie; zamedzenie vyľudňovaniu vidieckych 
oblastí.

Opatrenie: Platby v rámci sústavy Natura 2000 a platby súvisiace 
so smernicou 2000/60/es: Platby v rámci sústavy NATURA 
2000 na poľnohospodárskej pôde; Platby súvisiace s 
rámcovou smernicou 2000/60/ES o vodnej politike.

Opatrenie: Agroenvironmentálne platby. Postupy šetrné k 
životnému prostrediu: integrovaná produkcia; ekologické 
poľnohospodárstvo. Pôdoochranné opatrenia: ochrana 
proti erózii na ornej pôde, vo vinohradoch a ovocinárstve. 
Zachovanie biodiverzity: ochrana biotopov poloprírodných 
a prírodných trávnych porastov, chov a udržanie ohroze-
ných druhov zvierat.

Opatrenia zamerané na trvalo udržateľné využívanie lesnej pôdy. 
Opatrenie: Platby NATURA 200 – lesná pôda - obhospodarovanie 
lesných pôd na územiach NATURA 2000 spadajúcich do 
5. stupňa územnej ochrany. 

OS 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diver-
zifikácia vidieckeho hospodárstva. 

Opatrenie: Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym čin-
nostiam; Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu. 
Opatrenie: Vzdelávanie a informovanie. 

Opatrenie: Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a slu-
žieb (základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, obnova 
a rozvoj obcí). 

Opatrenie: Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integ-
rovaných stratégií rozvoja územia

Os 4: Realizácia prístupu Leader
Opatrenie: Implementácia integrovaných stratégií rozvoja územia. 

Vykonávanie projektov spolupráce. Chod miestnej akčnej 
skupiny (MAS).

Ministerstvo hospodárstva SR: OP konkurencia-
schopnosť a hopodársky rast

www.economy.gov.sk, info@economy.gov.sk
Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre 

mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetických 
úspor - Podpora úspor energie rekonštrukciou verejného 
osvetlenia.

Opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom 
ruchu - Schéma štátnej pomoci na podporu podnikateľ-
ských aktivít v cestovnom ruchu do ucelených produktov 
cestovného ruchu s celoročným využitím, napr. podpora 

obnovy pamiatkových území, tematických kultúrnych 
trás a rekonštrukcia kultúrnych a historických objektov 
a zariadení so zámerom ich využitia na účely cestovného 
ruchu; zahrňujúcich aj lokality zapísané, ale aj navrhované 
na zápis do Zoznamu svetového dedičstva.

Opatrenie 3.2 Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, 
prezentácie regiónov a Slovenska

Ministerstvo školstva SR: OP vzdelávanie 
www.minedu.sk, Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fon-

dy EÚ, www.asfeu.sk
Prioritná os 2 
Opatrenie 2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania. Rámcové ak-

tivity: 2.1.1 Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania. 
2.1.2 Rozvoj ľudských zdrojov v ďalšom vzdelávaní. 
2.1.3 Podpora učiacich sa regiónov a vytvárania sietí v 
ďalšom vzdelávaní. 2.1.4 Podpora ďalšieho vzdelávania 
v jednotlivých sektoroch. 2.1.5 Uľahčenie prístupu k ďal-
šiemu vzdelávaniu. 2.1.6 Podpora diverzifikácie foriem fi-
nancovania ďalšieho vzdelávania. 2.1.7 Rozvoj kľúčových 
kompetencií prostredníctvom ďalšieho vzdelávania. 2.1.8 
Zlepšenie priechodnosti medzi sektormi a úrovňami for-
málneho, neformálneho a informálneho vzdelávania. 

Prioritná os 4 pre oblasť Bratislavského samospráv-
neho kraja. 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti 
Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškol-
ského a ďalšieho vzdelávania.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí: OP za-
mestnanosť a sociálna inklúzia

www.employment.gov.sk, www.esf.gov.sk, Sociál-
na implementačná agentúra, e-mail: info@sia.gov.sk

Regionálne poradenské centrá pre Európsky sociálny fond 
(RPC ESF) poskytujú na regionálnej úrovni poradensko-kon-
zultačné služby súvisiace s Európskym sociálnym fondom.

Opatrenie č. 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamest-
nanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti 
(napr. Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, pod-
nikateľských združení a regiónov).

Opatrenie 1.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej sprá-
vy (napr. Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia 
kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami 
a verejnou správou).

Úrad vlády SR: OP informatizácia spoločnosti
www.roopis.vlada.gov.sk, Riadiaci orgán pre operačný 

program Informatizácia spoločnosti 02/57 295 510, kon-
taktná osoba: Marta Tomašovičová - manažérka pre informova-
nosť a publicitu, e-mail: marta.tomasovicova@vlada.gov.sk

Ministerstvo hospodárstva SR: OP konkurencie-
schopnosť a hospodársky rast

www.economy.gov.sk, www.sea.gov.sk/strukturalne_fon-
dy/index.htm, www.hospodarstvo.gov.sk a www.sario.sk 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, e-mail: 
fondy@sario.sk 

Slovenská energetická a inovačná agentúra, www.
siea.gov.sk 

Slovenská agentúra pre rozvoj cestovného ruchu, 
www.sacr.sk

Silvia Halková
Ministerstvo životného prostredia SR/ Ministry of the 
Environment of the Slovak Republic/Ministère de 

l´Environnement de la République Slovaque, 
silvia.halkova@enviro.gov.sk

Ilustračné foto: Peter Jančura




