
Slovenská i Česká republika patří k členským státům EU, 
které čelí problémům s kvalitou ovzduší, což má výrazně 
negativní vliv na zdraví občanů a na životní prostředí.
 
Projekt LIFE IP - Zlepšení kvality ovzduší se zaměřuje na 
implementaci konkrétních opatření  na zlepšení kvality 
ovzduší a také podporuje vzdělávací, komunikační a 
monitorovací aktivity zapojených partnerů v oblasti 
kvality a ochrany ovzduší. 

Hlavním záměřem projektu je podpora efektivního 
řízení kvality ovzduší s cílem zlepšit kvalitu ovzduší 
a snížit expozici obyvatelstva škodlivým vlivům látek 
znečišťujících ovzduší.

Projekt koordinuje:

Koordinační referát projektu LIFE IP - Zlepšení kvality ovzduší
Ministerstvo životního prostředí SR

info@populair.sk

Rozpočet projektu: 15 000 000,00 EUR
Výše finanční podpory EU: 9 000 000,00 EUR
Délka trvání: 01.01.2020 – 31.12.2027

Projekt LIFE IP - Zlepšení kvality ovzduší (LIFE18 IPE/SK/000010)  
podpořila Evropská unie v rámci programu LIFE

Projekt je spolufinancován z prostředků státních rozpočtů Slovenské 
republiky a České republiky prostřednictvím Ministerstev životního 

prostředí SR a ČR

LIFE IP – Zlepšení kvality ovzduší 

Zlepšujeme kvalitu 
ovzduší
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Zvyšujeme povědomí obyvatelstva  
v oblasti kvality ovzduší

Největší podíl emisí prachových částic (PM10 a PM2,5), ale 
i karcinogenního benzo(a)pyrenu, jež je na prachových 

částicích navázán, pochází v současné době ze spalování 
pevných paliv v domácnostech. 

Ovzduší, znečištěné nesprávným vytápěním, je taktéž 
výsledkem nedostatečné informovanosti občanů, proto je 
nezbytné zvyšovat environmentální povědomí veřejnosti  

v oblasti ochrany ovzduší.

Pomáháme státním a samosprávným 
orgánům prostřednictvím  
manažerů kvality ovzduší

Projekt LIFE IP - Zlepšení kvality ovzduší má za cíl přispívat 
ke zlepšení kvality ovzduší na Slovensku opatřeními na 

snižování koncentrací znečišťujících látek  
PM10, PM2,5, benzo(a)pyren a NO2, které pochází  
především z vytápění domácností a z dopravy.

Jedním z opatření je vytvoření národní sítě manažerů 
 kvality ovzduší.

Na Slovensku jsou území, kde je kvalita ovzduší zhoršená 
v takové míře, že je potřeba v nich uplatnit zvláštní režim 

řízení kvality ovzduší. Taková území nazýváme oblasti  
s řízenou kvalitou ovzduší (ORKO).

Monitorujeme plnění jednotlivých opatření zaměřených 
na zlepšení kvality ovzduší v ORKO zahrnutých  

v programech na zlepšení kvality ovzduší.

Monitorujeme kvalitu ovzduší a vliv 
prováděných opatření na zlepšení  

kvality ovzduší

B A N S K O B Y S T R I C K Ý  
S A M O S P R Á V N Y  K R A J


