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Menej 

rozvinutý 

ERDF

Menej 

rozvinutý 

ŠR

Viac 

rozvinutý 

ERDF

Viac 

rozvinutý 

ŠR

Dátum 

vyhlásenia

Dátum 

uzavretia

IROP

1 

Bezpečná 

a ekologická 

doprava 

v regiónoch

1.2.1 

Zvyšovanie atraktivity a 

konkurencieschopnosti verejnej osobnej 

dopravy (modernizácia vozidlového parku 

mestskej hromadnej dopravy)

subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú 

dopravu

mesto 

Bratislava, 

mesto Žilina,

mesto Košice

ERDF
uzavretá 

výzva

máj 

2017

júl 

2017
21 000 000 16 000 000 1 882 353 5 000 000 2 647 059

RO 

pre IROP
N/A N/A

1. OP II, ŠC 1.3, 3.1, 3.2, 5.1

2. OP Program Interreg V – A  SK – HU, ŠC 2.2.1, 2.2.2 

3. OP Program Interreg V – A  PL – SK, ŠC 3

4. OP Stredná Európa ,ŠC 4.2

IROP

2 

Ľahší prístup 

k efektívnym 

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 

inštiticionálnej formy na komunitnú a 

podporiť rozvoj služieb starostlivosti o 

dieťa do troch rokov veku na komunitnej 

úrovni - výzva na deinštitucionalizáciu 

poskytovania sociálnych služieb a 

zabezpečenia výkonu opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately existujúcich zariaení 

z inštitucionálnej formy 

na komunitnú úroveň

zriaďovatelia zriadení na výkon opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: - 

obec - VÚC, - Ústredie práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR, - akreditované fyzické a právnické 

osoby za sociálne služby: obec, VÚC, právnická 

osoba zriadená obcou alebo založená obcou, 

právnická osoba zriadená VÚC alebo založená 

VÚC a iná osoba (neverejný poskytovateľ 

sociálnej služby, neverejný zriaďovateľ sociálnej 

služby)

celé územie 

SR
ERDF

otvorená 

výzva

máj 

2017

do 

vyčerpania 

alokácie

69 449 470 64 699 470 7 611 702 4 750 000 4 275 000
RO 

pre IROP
N/A N/A 1. OP ĽZ, ŠC 4.2.1, 5.1.2

IROP

2 

Ľahší prístup 

k efektívnym 

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 

inštiticionálnej formy na komunitnú a 

podporiť rozvoj služieb starostlivosti o 

dieťa do troch rokov veku na komunitnej 

úrovni - výzva na rozvoj nových alebo 

existujúcich sociálnych služieb a výkonu 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately na komunitnej úrovni

zriaďovatelia zriadení na výkon opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately: - 

obec - VÚC, - Ústredie práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR, - akreditované fyzické a právnické 

osoby

za sociálne služby: obec, VÚC, právnická osoba 

zriadená obcou alebo založená obcou, právnická 

osoba zriadená VÚC 

alebo založená VÚC a iná osoba (neverejný 

poskytovateľ sociálnej služby, neverejný 

zriaďovateľ sociálnej služby)

celé územie 

SR
ERDF

otvorená 

výzva

september 

2017

do 

vyčerpania 

alokácie

70 863 397 66 046 669 7 770 196 4 816 728 4 335 055
RO 

pre IROP

september 

2017

november 

2017
1. OP ĽZ, ŠC 4.2.1, 5.1.2

IROP

2 

Ľahší prístup 

k efektívnym 

a kvalitnejším 

verejným 

službám

2.1.2 

Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru 

za účelom integrácie primárnej zdravotnej 

starostlivosti

Neziskové organizácie zriadené MZ SR v 

spolupráci so samosprávnymi krajmi a obcami, 

ktoré sú vlastníkmi, alebo dlhodobými nájomcami 

pozemkov (v prípade výstavby novej 

infraštruktúry) , respektíve vlastníkmi, alebo 

dlhodobými nájomcami existujúcej infraštruktúry 

zdravotníckych zariadení (v prípade modernizácie 

existujúcej infraštruktúry)

menej 

rozvinutý 

región

ERDF
uzavretá 

výzva

február 

2018

máj 

2018
60 000 000 60 000 000 7 058 824 N/A N/A

MZ SR 

ako 

SO pre IROP

november 

2017

január 

2018
1. OP ĽZ, ŠC 4.2.2

IROP

2 

Ľahší prístup 

k efektívnym 

a kvalitnejším 

verejným 

službám

2.1.3

Modernizovať infraštruktúru ústavných 

zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú 

starostlivosť za účelom zvýšenia ich 

produktivity 

a efektívnosti

všeobecné nemocnice - iba v rámci 

zracionalizovanej siete poskytovateľov akútnej 

ústavnej zdravotnej staroslitovsti

menej 

rozvinutý 

región

ERDF
uzavretá 

výzva

marec 

2017

jún 

2017
70 000 000 70 000 000 8 235 294 N/A N/A

MZ SR 

ako 

SO pre IROP

N/A N/A 1. OP ĽZ, ŠC 4.2.2

Oprávnení žiadatelia

Oprávnená 

kategória 

regiónu

Fond Poskytovateľ
8OP Prioritná os Špecifický cieľ

Identifikované synergie/

komplementarity
10

 (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)

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov
9

Forma 

výzvy
5

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy
6

Dátum 

uzavretia 

výzvy
7

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených 

na výzvu 

(zdroje EÚ)

Región

1/2



Menej 

rozvinutý 

ERDF

Menej 

rozvinutý 

ŠR

Viac 

rozvinutý 

ERDF

Viac 

rozvinutý 

ŠR

Dátum 

vyhlásenia

Dátum 

uzavretia

Oprávnení žiadatelia

Oprávnená 

kategória 

regiónu

Fond Poskytovateľ
8OP Prioritná os Špecifický cieľ

Identifikované synergie/

komplementarity
10

 (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)

Výzva na predkladanie 

projektových zámerov
9

Forma 

výzvy
5

Dátum 

vyhlásenia 

výzvy
6

Dátum 

uzavretia 

výzvy
7

Indikatívna výška 

finančných 

prostriedkov 

určených 

na výzvu 

(zdroje EÚ)

Región

IROP

2 

Ľahší prístup 

k efektívnym 

a kvalitnejším 

verejným 

službám

2.2.3 

Zvýšenie počtu žiakov stredných 

odborných škôl na praktickom vyučovaní

vyšší územný celok, ústredný orgán štátnej 

správy, nezisková organizácia 

ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, nezisková 

organizácia ako poskytovateľ všeobecne 

prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev 

a náboženská spoločnosť 

ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako 

zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako 

poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v 

oblasti vzdelávania, stredná odborná škola v 

zriaďovateľskej pôsobnosti vyššieho územného 

celku, stredná odborná škola v zriaďovateľskej 

pôsobnosti právnickej osoby, fyzická osoba, 

právnická osoba 

Mestská 

funkčná 

oblasť 

krajského 

mesta 

Banská 

Bystrica

ERDF
otvorená 

výzva

september 

2017

do 

vyčerpania 

alokácie

3 900 000 3 900 000 458 824 0 0
RO 

pre IROP

jún 

2017

august 

2017

1. OP ĽZ, ŠC 1.2.1

2. OP VaI. ŠC 3.1.1

3. Program Interreg V A SK_CZ, ŠC 1.1

4. Program Interreg V A SK_AT, ŠC 1.2

5. Program Interreg V A PL_SK, ŠC 4 

IROP

3 

Mobilizácia 

kreatívneho 

potenciálu 

v regiónoch

3.1 

Stimulovanie podpory udržateľnej 

zamestnanosti a tvorby pracovných miest 

v kultúrnom a kreatívnom priemysle 

prostredníctvom vytvorenia priaznivého 

prostredia pre rozvoj kreatívneho talent a 

netechnologických inovácií.

orgány štátnej správy; subjekty územnej 

samosprávy – mestá, obce, vyššie územné celky; 

príspevkové a rozpočtové organizácie v 

zriaďovateľskej pôsobnosti subjektov územnej 

samosprávy; príspevkové a rozpočtové 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

ústredného orgánu štátnej správy; verejné vysoké 

školy/univerzity; subjekty zriadené zákonom

celé územie 

SR
ERDF

otvorená 

výzva

november 

2017

do 

vyčerpania 

alokácie

141 009 924 123 009 924 14 471 756 18 000 000 16 200 000

MK SR 

ako 

SO pre IROP

september 

2017

marec 

2018

1. OP VaI, ŠC 3.3.1,  4.1.1

2. OP PRV, fokusová oblasť 6b

3. Interreg Europe, ŠC 2.1

IROP

4 

Zlepšenie kvality 

života v 

regiónoch 

s dôrazom 

na životné 

prostredie

4.2.1 

Zvýšenie podielu obyvateľstva so 

zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a 

odvádzanie a čistenie odpadových vôd 

verejnou kanalizáciou bez negatívnych 

dopadov na životné prostredie

verejný sektor (obce, združenia obcí); vlastníci 

verejných vodovodov a/alebo verejných 

kanalizácií podľa zákona 

o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách, právnické osoby oprávnené na 

podnikanie v oblasti verejných vodovodov a/alebo 

verejných kanalizácií vymedzené v zákone o 

verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

menej 

rozvinutý 

región

ERDF
otvorená 

výzva

apríl 

2017

do 

vyčerpania 

alokácie

55 000 000 55 000 000 6 470 588 N/A N/A
RO 

pre IROP
N/A N/A

1. OP ĽZ, ŠC 6.1.1

2. OP KŽP, ŠC 1.2.1

3. OP INTERREG EUROPE, ŠC 4.2

IROP

4 

Zlepšenie kvality 

života v 

regiónoch 

s dôrazom 

na životné 

prostredie

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 znečistovania 

ovzdušia a hluku

obce, VÚC, 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.

menej 

rozvinutý 

región

ERDF
otvorená 

výzva

február 

2017

do 

vyčerpania 

alokácie

33 328 116 33 328 116 3 920 955 N/A N/A
RO 

pre IROP
N/A N/A

1. OP KŽP, ŠC 2.1.1

2. OP INTERREG EUROPE, ŠC 4.2

IROP

5 

Miestny rozvoj 

vedený 

komunitou

5.1.1 

Zvýšenie zamestnanosti 

na miestnej úrovni podporou podnikania 

a inovácií (aktivita - financovanie 

prevádzkových nákladov MAS)

miestne akčné skupiny 

(na základe udeleného štatútu MAS)

menej 

rozvinutý 

región

ERDF
otvorená 

výzva

september 

2017

do 

vyčerpania 

alokácie

16 800 000 16 800 000 0 N/A N/A
RO 

pre IROP
N/A N/A

1. OP VaI, ŠC 4.1.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1

2. Program Interreg VA SK_CZ, ŠC 3.1

3. OP INTERREG EUROPE, ŠC  2.1

4. OP URBACT III, ŠC 1,2,3,4

IROP

5 

Miestny rozvoj 

vedený 

komunitou

5.1.1 

Zvýšenie zamestnanosti na miestnej 

úrovni podporou podnikania a inovácií 

(aktivita - zakladanie nových a podpora 

existujúcich mikro a malých podnikov, 

samostatne zárobkovo činných osôb, 

družstiev,)
10

5.1.2 

Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi 

vidieckymi rozvojovými centrami a ich 

zázemím vo verejných službách a vo 

verejných infraštruktúrach
10

miestne akčné skupiny 

(na základe udeleného štatútu MAS)

celé územie 

SR
ERDF

uzavretá 

výzva

október 

2017

január 

2018
74 635 000 73 635 000 0 1 000 000 556 666,67

RO 

pre IROP
N/A N/A

1. OP ĽZ, ŠC 4.2.1, 6.1.3

2. OP II ŠC 3.1

3. OP PRV, Fokusová oblasť 6b

4. Program Interreg V A SK_CZ, ŠC 3.1

5. Program Interreg V A SK_HU, ŠC  4.1.1

6. OP VaI, ŠC 4.1.1, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1
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