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OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Zameranie výzvy

Oprávnení žiadatelia

1
Bezpečná
IROP a ekologická
doprava
v regiónoch

1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TENT a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj
Zlepšenie
multimodálneho dopravného systému
dopravnej
1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a
infraštruktúry
konkurencieschopnosti verejnej osobnej
v regiónoch
dopravy
● cesty;
1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity ● verejná doprava;
nemotorovej dopravy (predovšetkým
● cyklotrasy
cyklistickej dopravy) na celkovom počte
prepravených osôb.

1
Bezpečná
IROP a ekologická
doprava
v regiónoch

1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a
konkurencieschopnosti verejnej osobnej
dopravy

2
Ľahší prístup
k efektívnym
IROP
a kvalitnejším
verejným
službám

2.1.1 Podporiť prechod poskytovania
sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu
opatrení sociálnej ochrany detí a sociálnej
kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na
komunitnú a podporiť rozvoj služieb
starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na
komunitnej úrovni - podpora zariadení služieb
starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku
2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí
materských škôl
2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných
odborných škôl na praktickom vyučovaní

Modernizácia
sociálnej a školskej
infraštruktúry
v regiónoch
● sociálne služby;
● materské školy;
● stredné školy

● organizácie štátnej správy (Ústredie práce, sociálnych vecí a
rodiny SR), štátne rozpočtové organizácie, štátna príspevková
organizácia ● obec (obec / mesto / mestská časť mesta Košice,
mesto Košice, právnická osoba zriadená alebo založená obcou /
mestom / mestskou časťou), ● subjekty verejnej správy
(samosprávny kraj, právnická osoba zriadená samosprávnym
krajom alebo založená samosprávnym krajom), ● mimovládne
organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba,
ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských
spoločností, občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia),
● súbjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako
zriaďovateľ materskej školy , fyzická osoba ako zriaďovateľ
materskej školy ● zriaďovatelia stredných odborných škôl,
odborných učilíšť, stredné odborné školy, odborné učilištia

2
Ľahší prístup
k efektívnym
IROP
a kvalitnejším
verejným
službám

2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom
systéme a ochrana verejného zdravia
ako reakcia na pandémiu COVID-19

Podpora technického a
materiálneho vybavenia pre
organizácie zabezpečujúce
záchrannú zdravotnú službu
počas pandémie vyvolanej
ochorením COVID-19

● operačné stredisko záchrannej služby SR,
● poskytovatelia záchrannej zdrvotnej služby,
s uplatnením schémy štátnej pomoci

2
Ľahší prístup
k efektívnym
IROP
a kvalitnejším
verejným
službám

2.1.4 Posilnenie kapacít v zdravotníckom
systéme a ochrana verejného zdravia
ako reakcia na pandémiu COVID-20

Podpora prevencie, diagnostiky,
● poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa §
liečby a doliečovania na úrovni
7, ods. 4, písm. a), bod 1 a 2 zákonom č. 578/2004
ústavnej zdravotnej starostlivosti
s uplatnením schémy de minimis SVHZ
v boji proti COVID-19

podľa vzoru CKO č. 5, verzia 3

● samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy; hlavné mesto
SR Bratislava ako vlastník ciest II. a III. triedy; mesto Košice ako
vlastník ciest II. a III. triedy; právnické osoby podľa osobitných
predpisov a organizácie zriadené vyšším územným celkom a
Hlavným mestom SR Bratislava a mestom Košice za účelom
výstavby, správy a údržby ciest;
● mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, subjekty
poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu, mimovládne
organizácie.

Zvyšovanie atraktivity
a konkurencieschopnosti verejnej ● samosprávny kraj
osobnej dopravy v území
● subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (samosprávneho
Catching-up Banskobystrického kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém
kraja

Forma
výzvy4

Dátum
Dátum
vyhláseni uzavretia
5
6
a výzvy
výzvy

Oprávnené
územie

Fond

celé územie
SR

ERDF

otvorená
výzva

júl
2021

Banskobystrický kraj

ERDF

otvorená
výzva

celé územie
SR

ERDF

celé územie
SR

celé územie
SR

Indikatívna
výška
finančných
prostriedkov
určených
na výzvu
(zdroje EÚ)

Výzva na predkladanie
projektových zámerov8

Poskytovateľ7

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

Identifikované synergie10
(OP, špecifický cieľ (ŠC),
v prípade PRV: fokusová oblasť,
opatrenie, v prípade nástrojov
podpory EÚ: špecifický cieľ
a osobitný cieľ, a v prípade
nástrojov podpory SR: opatrenie)

do
vyčerpania 101,6 mil. EUR
alokácie

RO
pre IROP

N/A

N/A

1. OP II, ŠC 1.3, 2.1, 3.1,
3.2, 5.1, 6.1, 6.2

október
2021

do
vyčerpania
alokácie

3,5 mil. EUR

RO
pre IROP

N/A

N/A

1. OP II, ŠC 3.1, 3.2, 5.1

otvorená
výzva

jún
2021

do
vyčerpania
alokácie

55,7 mil. EUR

RO
pre IROP

N/A

N/A

1. OP ĽZ, ŠC 1.1.1, 1.2.1,
4.2.1, 5.1.1, OP II ŠC 11.1

ERDF

uzavretá
výzva

jún
2021

do
30.9.2021

23 mil. EUR

MZ SR
ako
SO pre IROP

N/A

N/A

ERDF

otvorená
výzva

jún
2021

do
vyčerpania
alokácie

5 mil. EUR

MZ SR
ako
SO pre IROP

N/A

N/A

Zdôvodnenie
identifikácie
11

synergií

Zdôvodnenie
neidentifikácie
synergií12

1/2

OP

Prioritná os

Špecifický cieľ

Zameranie výzvy

Oprávnení žiadatelia

Oprávnené
územie

Fond

ERDF

Budovanie prvkov zelenej
infraštruktúry a adaptácia
urbanizovaného prostredia na
zmenu klímy a zavádzanie
systémových prvkov znižovania
znečistenia ovzdušia a hluku

● organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy,
štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.), ● obec/mesto/mestská časť,
● samosprávny kraj, ● ostatné subjekty verejnej správy (verejné
vysoké školy), ● mimovládne organizácie (nezisková organizácia,
cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia), ● subjekty
zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (spoločenstvá
vlastníkov bytov a nebytových priestorov a súkromná vysoká škola.

menej
rozvinutý
región

7.
REACT-EÚ

7.1 Zvýšenie atraktivity a
konkurencieschopnosti verejnej osobnej
dopravy
7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej
kapacity nemotorovej dopravy
(predovšetkým cyklistickej dopravy) na
celkovom počte prepravených osôb
7.3 Zlepšenie environmentálnych aspektov
v mestách a mestských oblastiach

Budovanie prvkov dopravnej
a zelenej infraštruktúry
● verejná doprava;
● cyklotrasy;
●vnútrobloky, verejné
priestranstvá

● mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, subjekty
poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu, mimovládne
organizácie;
● mestá, obce, združenia obcí, vyššie územné celky, mimovládne
organizácie, zriaďovatelia materských škôl, materské školy,
zriaďovatelia základných škôl, základné školy;
● obce, mestá, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové
organizácie zriadené obcou/mestom/vyšším územným celkom,
MVO a občianske združenia, štátny sektor, sektor vysokých škôl,
Slovenská správa ciest, prevádzkovatelia/správcovia pozemných
komunikácií (Národná diaľničná spoločnosť a.s.), spoločenstvá
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vlastníci bytov a
nebytových priestorov v zastúpení správcom.

celé územie
SR

IROP

7.
REACT-EÚ

7.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity
nemotorovej dopravy (predovšetkým
cyklistickej dopravy) na celkovom počte
prepravených osôb

7.2 Zvýšenie atraktivity a
prepravnej kapacity nemotorovej
dopravy (predovšetkým
- samosprávny kraj
cyklistickej dopravy) na celkovom
počte prepravených osôb v území
Catching-up Prešovského kraja

IROP

7.
REACT-EÚ

7.4 Zvýšenie kapacít základných škôl
v Bratislavskom kraji

Budovanie kapacít základných
škôl pre Bratislavský región

IROP

7.
REACT-EÚ

7.5 Zvýšenie počtu žiakov stredných
odborných škôl na praktickom vyučovaní
v Banskobystrickom kraji

Zvýšenie počtu žiakov stredných
odborných škôl
● stredné odborné školy
na praktickom vyučovaní

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

IROP

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

● zriaďovatelia základných škôl, základné školy

● obce a mestá, samosprávne kraje, verejné vysoké školy, SAV,
verejnoprávne inštitúcie, iné právnické osoby definované v rámci
dokumentov týkajúcich sa iniciatívy Catching-up Regions a Fondu
spravodlivej transformácie, iné akreditované subjekty vykonávajúce
služby vo verejnom záujme, štátna správa, obchodné spoločnosti
so 100 %-nou majetkovou účasťou štátu alebo samospráv, stredné
odborné školy.

IROP

7.
REACT-EÚ

7.6 Predprojektová príprava

Podpora prípravy dokumentácie
investičných projektov pre
obdobie 2021-2027

IROP

7.
REACT-EÚ

7.7 Podpora udržateľnosti a odolnosti
kultúrnych inštitúcii

Podpora udržateľnosti a odolnosti
● vyššie územné celky, mestá, obce a rozpočtové a príspevkové
kultúrnych inštitúcii v súvislosti
organizácie zriadené vyšším územným celkom/mestom/obcou.
s pandémiou COVID-19

podľa vzoru CKO č. 5, verzia 3

Prešovský kraj

Forma
4
výzvy

Dátum
Dátum
vyhláseni uzavretia
a výzvy5
výzvy6

Indikatívna
výška
finančných
prostriedkov
určených
na výzvu
(zdroje EÚ)

Poskytovateľ

17 mil. EUR

Výzva na predkladanie
8
projektových zámerov
7

Identifikované synergie10
(OP, špecifický cieľ (ŠC),
v prípade PRV: fokusová oblasť,
opatrenie, v prípade nástrojov
podpory EÚ: špecifický cieľ
a osobitný cieľ, a v prípade
nástrojov podpory SR: opatrenie)

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

RO
pre IROP

N/A

N/A

1. OP KŽP, ŠC 2.1.1

otvorená
výzva

marec
2021

do
vyčerpania
alokácie

ERDF /
otvorená
REACT-EÚ výzva

júl
2021

do
vyčerpania 46,1 mil. EUR
alokácie

RO
pre IROP

N/A

N/A

1. OP II, ŠC 1.3, 3.1, 3.2,
5.3

do
vyčerpania
alokácie

RO
pre IROP

N/A

N/A

1. OP II, ŠC 1.3, 3.1, 3.2,
5.3

ERDF /
REACT-EÚ

otvorená
výzva

október
2021

11 mil. EUR

ERDF /
otvorená
REACT-EÚ výzva

jún
2021

do
vyčerpania 31,3 mil. EUR
alokácie

RO
pre IROP

N/A

N/A

1. OP ĽZ, ŠC 1.1.1

ERDF /
otvorená
Banskobystrický kraj REACT-EÚ
výzva

jún
2021

do
vyčerpania 23,5 mil. EUR
alokácie

RO
pre IROP

N/A

N/A

1. OP II, ŠC 11.3

RO
pre IROP

N/A

N/A

MK SR
ako
SO pre IROP

N/A

N/A

Bratislavský
kraj

celé územie
SR

ERDF /
otvorená
REACT-EÚ výzva

do
august
vyčerpania 35,2 mil. EUR
2021
alokácie

celé územie
SR

ERDF /
uzavretá
REACT-EÚ výzva

august
2021

november
14,9 mil. EUR
2021

Zdôvodnenie
identifikácie

Zdôvodnenie
neidentifikácie

synergií11

synergií12

komunikácia
medzi IROP
a OPII

1. OP ĽZ, ŠC 3.1.2

2/2

