PLÁN VYHLASOVANIA VÝZIEV1 v roku 2020
Riadiaci orgán: Integrovaný regionálny operačný program
Dátum schválenia2: 17.1.2020
Verzia3: 2
OP

Prioritná os

Špecifický cieľ
(v prípade PRV fokusová oblasť,
opatrenie/podopatrenie)

Výzva na predkladanie
projektových zámerov8

Dátum
uzavretia
výzvy6

Indikatívna výška
finančných
prostriedkov určených
na výzvu
(zdroje EÚ)

Poskytovateľ7

Predpokladaný názov
výzvy

Oprávnení žiadatelia

Oprávnené
územie

Fond

Forma
výzvy4

Dátum
vyhlásenia
výzvy5

Spoločná výzva
(pre projekty s
lokálnym vplyvom a
projekty
s uplatnením SŠP)

-obec v partnerstve s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
- VÚC v partnerstve s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
- obec v spolupráci s VÚC v partnerstve s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
- neziskové organizácie, kde zakladateľom je obec a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, alebo
VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, alebo obec v spolupráci s VÚC a poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti

menej
rozvinutý
región

ERDF

uzavretá
výzva

február
2020

apríl
2020

30 000 000

MZ SR
ako
SO pre IROP

október
2019

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

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)

2
Lahší prístup k
efektívnym a
IROP
kvalitnejším
verejným
službám

2.1.2
Modernizovať zdravotnícku
infraštruktúru za účelom integrácie
primárnej zdravotnej starostlivosti*

2
Lahší prístup k
efektívnym a
IROP
kvalitnejším
verejným
službám

2.1.2
Modernizovať zdravotnícku
infraštruktúru za účelom integrácie
primárnej zdravotnej starostlivosti

UMR
(udržateľný mestský
rozvoj mestských
funkčných oblastí
krajských miest)

-obec v partnerstve s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
- VÚC v partnerstve s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
- obec v spolupráci s VÚC v partnerstve s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
- neziskové organizácie, kde zakladateľom je obec a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, alebo
VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, alebo obec v spolupráci s VÚC a poskytovateľmi
zdravotnej starostlivosti

menej
rozvinutý
región

ERDF

uzavretá
výzva

jún
2020

august
2020

8 000 000

MZ SR
ako
SO pre IROP

január
2020

marec
2020

1. OP ĽZ, ŠC 4.2.2

2
Ľahší prístup k
efektívnym a
IROP
kvalitnejším
verejným
službám

2.1.3.
Modernizovať infraštruktúru
ústavných zariadení poskytujúcich
akútnu zdravotnú starostlivosť za
účelom zvýšenia ich produktivity a
efektívnosti

Modernizácia
infraštruktúry
nemocníc

všeobecné nemocnice - iba v rámci zracionalizovanej siete poskytovateľov akútnej ústavnej
zdravotnej staroslitovsti

menej
rozvinutý
región

ERDF

uzavretá
výzva

február
2020

júl
2020

15 000 000

MZ SR
ako
SO pre IROP

N/A

N/A

1. OP ĽZ, ŠC 4.2.2

2
Ľahší prístup k
efektívnym a
IROP
kvalitnejším
verejným
službám

2.2.3
Zvýšenie počtu žiakov stredných
odborných škôl na praktickom
vyučovaní

Zvýšenie počtu
žiakov stredných
odborných škôl
na praktickom
vyučovaní

● zriaďovateľa stredných odborných škôl, odborných učilíšť, stredné odborné školy, odborné
učilištia

jún
2020

do
vyčerpania
alokácie

24 000 000

RO
pre IROP

N/A

N/A

1. OP ĽZ, ŠC 1.2.1
2. OP VaI. ŠC 3.1.1
3. Program Interreg V A PL_SK, ŠC 4

Podpora prístupu
k hmotným
a nehmotným
aktívam MSP
v kultúrnom a
kreatívnom sektore
pre účely tvorby
pracovných miest
(decentralizovaná
podpora)

Malé a stredné podniky (MSP) v kultúrnom a kreatívnom sektore:
● právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR;
● fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR;
● osoby vykonávajúce činnosť podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov, ide o autorov využívajúcich výsledky ich duševnej
tvorivej činnosti (spisovatelia, autori vynálezov, hudobníci, dramatickí umelci, výtvarní umelci
atď.),
● fyzické osoby - podnikatelia podľa osobitných právnych predpisov – tzv. „slobodné povolania“
podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
konkrétne § 3 ods. 1 písm. d) bod 8 - autorizovaný architekt, autorizovaný krajinný architekt a bod
10 - reštaurátor kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného
umenia,
● neziskové organizácie, občianske združenia.

jún
2020

september
2020

20 000 000

MK SR
ako
SO pre IROP

N/A

N/A

1. OP VaI, ŠC 3.1.1, 3.3.1, 4.1.1

*

*

*

3
Mobilizácia
IROP 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 talentu,
netechnologických inovácií

Banskootvorená
bystrický kraj ERDF
výzva
Prešovský kraj

celé územie
SR

ERDF

uzavretá
výzva

* - Pri uvedených výzvach (z roku 2019) došlo k posunu vyhlásenia výzvy o viac ako dva mesiace a preto boli zaradené do plánu vyhlasovania výziev na rok 2020.
1 V pláne vyhlasovania výziev sa uvádzajú údaje o plánovaných výzvach a súvisiacich výzvach na predkladanie projektových zámerov (plány vyhlasovania vyzvaní, t. j. údaje za národné projekty, veľké projekty, projekty technickej pomoci a finančné nástroje sú uvádzané na nasledujúcich zošitoch)
2
Pred zverejnením na webových stránkach RO doplní dátum schválenia pracovnou komisiou
3
RO uvedie číslo verzie v celočíselnom označení vzostupne podľa počtu aktualizácií konkrétneho plánu vyhlasovania výziev
4
Uzavretá výzva/otvorená výzva
5
Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva vyhlásiť
6
Uvádza sa iba v prípade uzavretej výzvy, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva ukončiť
7
Uvádza sa RO, resp. SO, ktorý vyhlasuje výzvu
8
Vypĺňa sa v prípade, ak RO vo vzťahu ku konkrétnej výzve plánuje využiť dvojkolový proces výberu ŽoNFP
9
RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 MP CKO č. 11

december
1. OP ĽZ, ŠC 4.2.2
2019

PLÁN VYHLASOVANIA VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI 2020

Riadiaci orgán: Integrovaný regionálny operačný program
Dátum schválenia: 17.1.2020
Verzia4: 2

OP

Prioritná os

6
IROP Technická
pomoc

Predpokladaný
názov vyzvania

Špecifický cieľ

6.1
Podpora efektívnej implementácie
Operačného programu

Podpora efektívnej
implementácie
Operačného
programu
pre SO pre IROP
(MK SR)

1

Uzavreté vyzvanie/otvorené vyzvanie

2

Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie vyhlásiť

Žiadateľ/
prijímateľ

MK SR
ako
SO pre IROP

Oprávnená
kategória
regiónu

Forma
vyzvania1

celé
uzavreté
územie SR vyzvanie

Dátum
vyhlásenia
vyzvania2

február
2020

Indikatívna výška
Dátum
finančných prostriedkov
uzavrenia
určených na vyzvanie
vyzvania3
(zdroje EÚ)

máj
2020

1 277 308

3

Uvádza sa iba v prípade uzavretého vyzvania, pričom sa uvedie kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje vyzvanie ukončiť

4

RO uvedie synergie/komplementarity medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR

podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 MP CKO č. 11

Identifikované synergie/
komplementarity4 (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)

OP TP
• PO1 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF: ŠC 1 – Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených
do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF, ŠC 2 - Zabezpečiť účinnú informovanosť a publicitu,
ŠC 3 - Implementovať správny a transparentnystém riadenia, kontroly a auditu EŠIF
• PO 2 - Systémová a technická podpora: ŠC 1 – Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF

