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Aktivity IROP vo vzťahu ochrane ovzdušia

Prioritná os Aktivity Sledovanie indikátorov 
kvality ovzdušia –
cieľové hodnoty 2023

PO 1 Bezpečná a 
ekologická doprava v 
regiónoch

ŠC 1.1. Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. 
triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému 
ŠC 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej 
osobnej dopravy
ŠC 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej 
dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte 
prepravených osôb

Nie

Nie

Nie

PO 2 Ľahší prístup k 
efektívnym a 
kvalitnejším verejným 
službám

IP 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú 
sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k 
sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z 
inštitucionálnych služieb na komunitné

Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov –
2 555 t ekv. CO2 (od verzie 9, 

predtým 14 900 t ekv. CO2)
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Aktivity IROP vo vzťahu ochrane ovzdušia

Prioritná os Aktivity Sledovanie indikátorov 
kvality ovzdušia –
cieľové hodnoty 2023

PO 2 Ľahší prístup k 
efektívnym a 
kvalitnejším verejným 
službám

IP 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, 
zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja 
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov –
7 531 t ekv. CO2

PO 3 Mobilizácia 
kreatívneho potenciálu 
v regiónoch

ŠC 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby 
pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle 
prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj 
kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov –
2 650 t ekv. CO2
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Aktivity IROP vo vzťahu ochrane ovzdušia

Prioritná os Aktivity Sledovanie indikátorov 
kvality ovzdušia –
cieľové hodnoty 2023

PO 4 Zlepšenie kvality 
života v regiónoch 
s dôrazom na životné 
prostredie

ŠC 4.1 Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov –
finančné nástroje SIH a ŠFRB

Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov –
51 761 t ekv. CO2

PO 4 Zlepšenie kvality 
života v regiónoch 
s dôrazom na životné 
prostredie

ŠC 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách 
a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej 
infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu 
klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia 
ovzdušia a hluku

Nie
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Aktivity IROP vo vzťahu ochrane ovzdušia – plánované REACT EÚ

Prioritná os Aktivity Sledovanie indikátorov 
kvality ovzdušia –
cieľové hodnoty 2023

PO 7 REACT-EÚ IP 7.1 Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie 
COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy 
hospodárstva (efektívnosť bytových domov)

Odhadované ročné 
zníženie emisií 
skleníkových plynov –
4 196 t ekv. CO2
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Aktivity IROP vo vzťahu ochrane ovzdušia – sledovanie merateľného ukazovateľa Odhadované ročné zníženie emisií 
skleníkových plynov – t ekv. CO2

Investičná priorita/špecifický cieľ Plánované hodnoty 
2023

Projektované 
hodnoty na základe 
zmluvne viazaných 
projektov 2020

Vykázané hodnoty 
2020

IP 2.1 (zdravotnícke a sociálne zariadenia) 2 555 t ekv. CO2 2 546,15 t ekv. CO2 17,63 t ekv. CO2 

IP 2.2 (školské zariadenia /MŠ a SOŠ/) 7 531 t ekv. CO2 3 515,3 t ekv. CO2 998,14 t ekv. CO2 

ŠC 3.1 (kultúrno-kreatívne centrá) 2 650 t ekv. CO2 201,45 t ekv. CO2 - t ekv. CO2 

ŠC 4.3.1 (komplexná obnova bytových 
domov)

51 761 t ekv. CO2 20 305 t ekv. CO2 - t ekv. CO2 

Spolu 64 497 t ekv. CO2 26 567,9 t ekv. CO2 1015,77 t ekv. CO2 
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Vyhlásené a plánované výzvy s dopadom na kvalitu ovzdušia 

Vyhlásené výzvy Oblasť podpory
Oprávnené 

územie/prijímateľ

Termín uzavretia 

výzvy/hodnotiaceho 

kola

Alokácia 

(EÚ zdroj)

IROP-PO4-SC431-2021-65
Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a 

mestských oblastiach

Mestské funkčné 

oblasti okrem MFO 

Bratislava, vnútrobloky

v rámci celého územia 

SR okrem 

Bratislavského kraja

28. 7. 2021 (uzavretie 

výzvy)

17 000 000 €

(predložené 

žiadosti 

za 52 661 260 €)

Plánované výzvy Oblasť podpory
Predpokladaný 

termín vyhlásenia

2021/00292 

Modernizácia sociálnej a školskej infraštruktúry v regiónoch

celé územie SR Jún 2021 55 700 000 €Podpora budovania sociálnych služieb

Podpora budovania materských škôl

Podpora budovania stredných odborných škôl

2021/00291

Zlepšenie dopravnej infraštruktúry v regiónoch

celé územie SR Júl 2021 101 600 000 €Podpora budovania a obnovy cestnej infraštruktúry

Podpora rozvoja verejnej osobnej dopravy 

Podpora budovania cyklotrás
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Plánované oblasti podpory z REACT-EÚ

Plánované oblasti podpory z REACT-EÚ
Oprávnené 

územie/prijímateľ

Termín uzavretia 

výzvy/hodnotiaceho kola

Alokácia 

(EÚ zdroj)

Zvýšenie kapacít základných škôl 

v Bratislavskom kraji
Bratislavský kraj Júl 2021 31 300 000 €

Podpora budovania stredných odborných škôl 

v rámci iniciatívy Catching-up Regions
Banskobystrický kraj Júl 2021 23 500 000 €

Budovanie prvkov dopravnej a zelenej 

infraštruktúry 
● verejná osobná doprava 

● cyklotrasy 

● vnútrobloky, verejné priestranstvá

celé územie SR Júl 2021 46 100 000 €

Podpora udržateľnosti kultúrnych inštitúcií celé územie SR Júl 2021 14 900 000 €

Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových 

domov
celé územie SR Finančný nástroj ŠFRB 38 050 000 €



Ďakujem za pozornosť

PhDr. Emil Pícha, CSc.,
sekcia IROP


