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• schválený uznesením vlády SR č. 232/2014 

• predložený Európskej komisii 

 

• schválený EK vykonávacím rozhodnutím 
C(2014) 10182 final 

 
 

Sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom: 

• 8 VÚC, 8 krajských miest 

• Ministerstvo zdravotníctva SR 

• Ministerstvo kultúry SR 

 

 

Integrovaný regionálny operačný program 

CELKOVÁ ALOKÁCIA: 2,122 mld. EUR  
EFRR:   1,754 mld. EUR 

14. 5. 2014 

18. 12. 2014 



Integrovaný regionálny operačný program 

Globálny cieľ: 

prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné 
poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený 

a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú 
a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí 



Štruktúra IROP 

Prioritná os č. 1:  Bezpečná a ekologická doprava v  
   regiónoch 

Prioritná os č. 2:  Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším 
   verejným službám  

Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v 
   regiónoch  

Prioritná os č. 4:  Zlepšenie kvality života v regiónoch s 
   dôrazom na životné prostredie 

Prioritná os č. 5:  Miestny rozvoj vedený komunitou 

 

Prioritná os č. 6:  Technická pomoc 

 



Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším 
verejným službám  

Š.C.: 2.1.1 Podpora sociálnej infraštruktúry 

 
• investície do zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany a 

sociálnej kurately – Podpora deinštitucionalizácie existujúcich 
veľkokapacitných zariadení (prechod zariadení z inštitucionálnej bázy na 
komunitnú bázu),  

 
• investície do terénnych, ambulantných, komunitných sociálnych 

služieb a SPO&SK - Podpora už existujúcich zariadení na komunitnej 
báze, 

 
• investície do zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku - jasle 

 

 nebudú sa podporovať veľkokapacitné objekty 



Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším 
verejným službám  

 

 

 

• poskytovatelia sociálnych služieb (obce, VÚC, právnická osoba zriadená 
alebo založená obcou alebo VÚC, neverejní poskytovatelia/zriaďovatelia 
sociálnej služby) 

• zriaďovatelia zariadení na výkon SPO&SK (obec, VÚC, Ústredie PSVAR, 
akreditované fyzické a právnické osoby) 

 

• celé územie SR 

 

 

• 214 mil. € -> MRR: 203 mil. € / VRR: 11 mil. €  

Prijímatelia podpory: 

Cieľové územie: 

Alokácia EFRR: 



Š.C.: 2.1.2, Š.C.: 2.1.3 Podpora zdravotníckej infraštruktúry 
 

• budovanie infraštruktúry centier integrovanej zdravotnej starostlivosti 
• modernizácia infraštruktúry nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú 

starostlivosť 

• investície do budov a materiálno-technického vybavenia 

 

• neziskové organizácie zriadené MZ SR 
v spolupráci s VÚC a obcami 

• všeobecné nemocnice 

 

• celé územie SR okrem Bratislavského kraja 

 

• 278 mil. € 

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším 
verejným službám  

Prijímatelia podpory: 

Cieľové územie: 

Alokácia EFRR: 



Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším 
verejným službám  

Š.C.: 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 

 

Predprimárne vzdelávanie 

 

• rozširovanie kapacít existujúcich objektov MŠ*; 

• stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a adaptácia na potreby 
MŠ; 

• výstavba nových objektov MŠ; 

• stavebno-technické úpravy areálu MŠ; 

• materiálno-technické vybavenie MŠ; 

• energetická hospodárnosť budov MŠ; 

 

*primárna aktivita, podmienkou oprávnenosti realizácie projektu 



Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším 
verejným službám  

 

  

 

 
 

 

• celé územie SR 

 

 

• 105 mil. € -> MRR: 97 mil. € / VRR: 8 mil. €  

 

Prijímatelia podpory: 

Cieľové územie: 

Alokácia EFRR: 

• obce, mestské časti, VÚC, okresné úrady, cirkvi a náboženské 
spoločnosti, združenia ako zriaďovatelia školy, právnické a fyzické osoby, 
neziskové organizácie ako zriaďovateľ školy, 



Dvojkolový implementačný systém 

• Projektové zámery - § 18 zákona 292/2014 

▫ Výzvy na úrovni SO – VÚC, KM 

▫ Vyhodnotenie projektových zámerov – SO – VÚC, KM 

 

• Žiadosti o NFP - § 19 zákona 292/2014 

▫ Výzvy na úrovni RO 

▫ Vyhodnotenie a rozhodnutie o žiadosti – RO  

 

 silná koordinácia a spolupráca s partnermi  



Indikatívny harmonogram výziev (žiadosti o NFP) 

PO ŠC Zameranie 
Indikatívna výška 
fin. prostriedkov 

(zdroj EÚ) 

Dátum 
vyhlásenia 

Gestor 

2 2.2.1 
Zvýšenie kapacít infraštruktúry 

materských škôl 
79 757 690* 27.01.2016 MPRV SR 

* Indikatívna výška finančných prostriedkov je alokovaná podľa územnej príslušnosti nasledovne: 

Kraj 
Alokácia na kraj 

(zdroj EÚ) 
Alokácia pre RIUS 

(zdroj EÚ) 
Alokácia pre MFO 

(zdroj EÚ) 

Bratislavský  8 000 000,00 1 880 261,98 6 119 738,02 

Trnavský  8 075 000,00 5 950 000,00 2 125 000,00 

Nitriansky  12 400 000,00 9 000 000,00 3 400 000,00 

Trenčiansky  4 000 000,00 3 300 000,00 700 000,00 

Banskobystrický  10 000 000,00 4 000 000,00 6 000 000,00 

Žilinský  12 628 580,00 9 228 578,00 3 400 002,00 

Prešovský  16 891 266,00 15 973 266,00 918 000,00 

Košický  7 762 844,00 4 317 910,00 3 444 934,00 

 
 



Indikatívny harmonogram výziev (žiadosti o NFP) 

PO ŠC Zameranie 
Indikatívna výška 
fin. prostriedkov  

(zdroje EÚ) 

Dátum 
vyhlásenia 

Gestor 

2 2.1.1 

Podpora prechodu poskytovania 
sociálnych služieb a 

zabezpečenia výkonu opatrení 
sociálnej ochrany detí a 

sociálnej kurately 

192 000 000 marec 2016 MPRV SR 

2 2.1.3 

Modernizovať infraštruktúru 
ústavných zariadení 

poskytujúcich akútnu zdravotnú 
starostlivosť, za účelom zvýšenia 

ich produktivity a efektívnosti 

25 000 000 apríl 2016 
MZ SR 
ako SO 

pre IROP 



 
 

Ďakujem za pozornosť! 
 

 

sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja 

odbor riadenia operačných programov 

oddelenie programovania, monitorovania, hodnotenia a publicity  
 

Milan Žabka 

Európska únia 
Európsky fond pre Regionálny rozvoj 
Integrovaný regionálny operačný 

program 


