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Fondy

Environmentálny fond bol zriadený 1. januára 2005 ako štátny fond na 
uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie. Cieľom 
fondu je sústreďovanie finančných prostriedkov a následne realizácia štátnej 
podpory v starostlivosti o životné prostredie.

Zameranie fondu
Environmentálny fond je zameraný na uskutočňovanie štátnej podpory 

starostlivosti o životné prostredie na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a tvorbu životného 
prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja, pričom kladie dôraz na podporu žiadateľov, ktorí ne-
majú možnosť získať zahraničnú pomoc (napríklad obce s menej než 2 000 obyvateľmi), s cieľom postup-
ného ukončovania rozostavaných stavieb environmentálnej infraštruktúry. Európske štrukturálne fondy 
a Kohézny fond prednostne poskytujú prostriedky obciam a mestám nad 2 000 obyvateľov. Environmentálny 
fond má pri poskytovaní dotácií prednostne slúžiť práve obciam do 2 000 obyvateľov. Takýchto obcí je na 
Slovensku 2 505, s celkovým počtom obyvateľov 1 650 000. Z uvedeného vyplýva, že viac ako jedna tretina 
obyvateľov Slovenskej republiky má možnosť získať podporu 
jedine z Environmentálneho fondu.

Dotácie a úvery
Predpokladá sa, že Environmentálny fond bude aj naďa-

lej poskytovať na tieto ciele nenávratnú finančnú podporu 
formou dotácií a návratnú finančnú podporu formou úveru 
s 1 % úrokovou sadzbou, s dobou splácania úveru od 
5 do 15 rokov a ručením za úver vo výške 130 % z hodnoty 
žiadaného úveru. Je možná aj kombinácia dotácie a úveru, 
v závislosti od charakteru projektu. Takýmto spôsobom sa 
s podporou Environmentálneho fondu vytvoria predpoklady 
na účinnú, komplexnú a efektívnu realizáciu environmentál-
nych projektov. 

Zelená investičná schéma
Environmentálny fond je príjemcom peňažných prostried-

kov získaných z predaja emisných kvót podľa zákona 
č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami. Tieto 
peňažné prostriedky sa majú použiť v rámci podpory na zele-
nú investičnú schému (GIS).

Kto je žiadateľom o podporu
Žiadateľom o podporu z prostriedkov Environmentálneho 

fondu okrem už spomínaných obcí môžu byť aj fyzické oso-
by, podnikatelia, občianske združenia ako aj ďalšie neziskové 
organizácie. 

Ďalšie informácie
Fond najneskôr do 30. júna kalendárneho roka zverejní na svo-

jej internetovej stránke špecifikáciu činností, na ktoré možno 
predložiť žiadosť o podporu v nasledujúcom roku. 

Internetová stránka fondu: www.envirofond.sk

Zdroj: Envirofond

Environmentálny fond prednostne slúži obciam 

SVB Medzijarky: dotácia na solárne kolektory v roku 2008 ZSNP, a. s., Žiar nad Hronom: úver na rekultiváciu odkaliska v roku 2009

Pucov: dotácia na protipovodňovú ochranu v rokoch 2009, 2010 (na snímke Pucovský potok)

Krušinec: dotácia na vodovod v rokoch 2004, 2005, 2007




