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program 2014 – 2020

Integrovaný regionálny operačný program
CELKOVÁ ALOKÁCIA: 2,122 mld. EUR
EFRR:
1,754 mld. EUR

14. 05. 2014

• schválený uznesením vlády SR č. 232/2014
• predložený Európskej komisii

01. 12. 2014

• opätovne predložený EK

18. 12. 2014

• schválený EK vykonávacím rozhodnutím
C(2014) 10182 final

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

Strategická podporná dokumentácia

•
•
•
•

Európa 2020
Špecifické odporúčania Rady za rok 2013, 2014
Národný program reforiem
Strategické dokumenty

Štruktúra IROP
Prioritná os č. 1:

Prioritná os č. 5:

Bezpečná a ekologická doprava v
regiónoch
Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším
verejným službám
Mobilizácia kreatívneho potenciálu v
regiónoch
Zlepšenie kvality života v regiónoch s
dôrazom na životné prostredie
Miestny rozvoj vedený komunitou

Prioritná os č. 6:

Technická pomoc

Prioritná os č. 2:
Prioritná os č. 3:
Prioritná os č. 4:

Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Regionálna mobilita - Podpora regionálnych ciest II. a III. triedy
• rozvoj miestnych/regionálnych plánov udržateľnej mobility ako
predpokladu pre všetky nasledujúce navrhované intervencie do
dopravného systému
• rekonštrukcia/modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy,
s podmienkou priameho napojenie na sieť TEN-T)
• výstavba nových úsekov ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy)
• príprava projektovej dokumentácie, vypracovania štúdií uskutočniteľnosti a
vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie

Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Rozvoj ekologicky priaznivých a nízkouhlíkových dopravných
systémov
Verejná osobná doprava:
• spracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy
• zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských
systémov, zlepšenie informačného a oznamovacieho systému
• zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy (prestupné uzly,
zastávky)
• zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy (MHD,
prímestská doprava)
Cyklistická a nemotorová doprava:
• rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú
dopravu (cyklistické komunikácie a doplnková infraštruktúra)
• propagácia a zvyšovanie atraktivity cyklistickej dopravy

Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Prijímatelia podpory:
cesty II. a III. triedy
• VÚC
• mestá Bratislava a Košice (vlastníci ciest II. a III. triedy)
IDS + cyklodoprava/nemotorová doprava
• mestá, obce, združenia obcí, VÚC
• subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu, subjekty
organizujúce integrované dopravné systémy
Cieľové územie:

• SR, v prípade VOD – mestské aglomerácie

Alokácia EFRR:

• 421 mil. € -> MRR: 400 mil. € / VRR: 21 mil. €

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším
verejným službám
Podpora sociálnej infraštruktúry
• investície do zariadení sociálnych služieb (napr. podporované bývanie)
• investície do terénnych a ambulantných sociálnych služieb (napr. denné
centrá, rehabilitačné centrá)
• investície do zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku
• investície do náhradnej starostlivosti (napr. detské domovy)
 nebudú sa podporovať veľkokapacitné objekty

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším
verejným službám
Prijímatelia podpory:
• poskytovatelia sociálnych služieb (napr. obce, právnická osoba zriadená
alebo založená obcou alebo VÚC, neverejní poskytovatelia)
• zriaďovatelia poskytovateľov sociálnych služieb (napr. VÚC)
• zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately (obec, VÚC, Ústredie PSVAR, akreditované fyzické a
právnické osoby)
Cieľové územie:

• celé územie SR

Alokácia EFRR:

•

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

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším
verejným službám
Podpora zdravotníckej infraštruktúry
• budovanie infraštruktúry centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
• modernizácia infraštruktúry nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú
starostlivosť za účelom zlepšenia ich produktivity
• investície do budov a materiálno-technického vybavenia

Prijímatelia podpory:

• neziskové organizácie zriadené Ministerstvom
zdravotníctva SR v spolupráci s VÚC a obcami
• všeobecné nemocnice

Cieľové územie:

• celé územie SR okrem Bratislavského kraja

Alokácia EFRR:

• 278 mil. €

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

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

obstaranie jazykových učební;
obstaranie školských knižníc;
obstaranie prírodovedných učební;
obstaranie polytechnických učební;
obstaranie IKT učební
stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební;

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším
verejným službám
Stredné odborné vzdelávanie
•
•
•
•
•
•

materiálno - technické vybavenie odborných pracovísk;
materiálno – technické vybavenie internátov;
prístavba, nadstavba, stavebné úpravy SOŠ;
stavebné úpravy areálov SOŠ;
podnikateľský inkubátor;
energetická hospodárnosť budov SOŠ vrátane internátov;

Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším
verejným službám
Podpora infraštruktúry vzdelávania a celoživotného
vzdelávania
Prijímatelia podpory:

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

Cieľové územie:

• celé územie SR

Alokácia EFRR:

• 263 mil. € -> MRR: 242 mil. € / VRR: 21 mil. €

Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v
regiónoch
Podpora rastu a zamestnanosti v kultúrnom a kreatívnom
priemysle
• zriadenie kreatívnych centier a podpora ich služieb
• podpora MSP v kultúrnom a kreatívnom priemysle (priestorové a
technické vybavenie, marketing a pod.)
Prijímatelia podpory:

• štátna a verejná správa, samospráva
• neziskové organizácie, súkromný sektor

Cieľové územie:

• celé územie SR

Alokácia EFRR:

• 215,9 mil. € -> MRR: 195,9 mil. €/VRR: 20
mil.€

Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom
na životné prostredie - nízkouhlíkové hospodárstvo
Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov
Komplexná rekonštrukcia budov vrátane podpory inovačných
nízkouhlíkových technológií: zatepľovanie, modernizácia vykurovacích
systémov, modernizácia osvetlenia, modernizácia výťahov.

Prijímatelia podpory:

Cieľové územie:
Alokácia EFRR:

• rozpočtové a príspevkové organizácie
• fyzické osoby cez združenia vlastníkov bytov
• celé územie SR
• 111,4 mil. € ->MRR: 101,4 mil. €/VRR: 10 mil. €

Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom
na životné prostredie – ochrana životného prostredia
Zabezpečenie bezproblémového zásobovania obyvateľstva kvalitnou
pitnou vodou a efektívna likvidácia odpadových vôd
• rekonštrukcia prívodov vody, vodovodných sietí a vodárenských
zariadení v obciach
• rekonštrukcia stokovej siete a kanalizačných zariadení v obciach
• budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej
výstavby s výstavbou verejnej kanalizácie prostredníctvom OP KŽP
• budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre obce
do 2 000 obyvateľov
• rekonštrukcia, rozširovanie kapacity a budovanie (v limitovaných
prípadoch) nových zdrojov podzemnej vody

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

Prijímatelia podpory:

• verejný sektor (obce/mestá, združenia miest a obcí)
• vlastníci verejných vodovodov
• právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti
verejných, vodovodov a verejných kanalizácií

Cieľové územie:

• celé územie SR okrem Bratislavského kraja

Alokácia EFRR:

• 55 mil. €

Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom
na životné prostredie – ochrana životného prostredia
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry
• prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé
ploty
• mestské prvky napr. zelené parky, izolačná zeleň, zelené steny a zelené
strechy
• aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás,
zelené steny na protihlukových stenách
• osobitné zberné systémy na odpadovú a dažďovú vodu
• regenerácia vnútroblokov sídlisk
Prijímatelia podpory:

• obce, VÚC, OZ, MVO

Cieľové územie:

• funkčné územia krajských miest okrem Bratislavy

Alokácia EFRR:

• 33,3 mil. €

Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD)
Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou
podnikania a inovácií
• podpora chodu miestnych akčných skupín (MAS) – okrem Bratislavského
kraja, zmiešané MAS?
• podpora obstarania materiálno-technického vybavenia mikro a malých
podnikov (do 49 zamestnancov)
• podpora „mäkkých“ aktivít pre podnikateľov a podniky (vzdelávanie,
sieťovanie, marketing, poradenstvo, prenos poznatkov)

Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
Podpora udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných
infraštruktúrach
• rozvoj základnej infraštruktúry v obciach v oblasti verejnej osobnej
dopravy a cyklodopravy, sociálnych služieb a komunitných služieb,
školskej infraštruktúry
• rozvoj miestnych služieb vrátane lokálnych ekologických služieb
• výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom podpory
lokálnych producentov
• rekonštrukcia / budovanie vodovodných sietí, stokovej siete, verejných
vodovodov v aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov

Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
Prijímatelia podpory:

Cieľové územie:

Alokácia EFRR:

• mestá/samostatné mestské časti a obce, združenia
miest a obcí, mikroregionálne združenia,
• SZČO, mikro a malé podniky
• občianske združenia, neziskové organizácie

• územia MAS na celom území SR

• 100 mil. € (MRR-99 mil./ VRR 1 mil.)

Regionálne integrované územné stratégie

• príprava prebieha v spolupráci s koordinátormi
RIUS/UMR;
• koordinačné stretnutia;
• odborné poradné skupiny;
• Rada Partnerstva RIUS/UMR;
• metodika, návrh štatútu;
• Implementácia IROP – výzvy

Ďakujem za pozornosť!

oddelenie prípravy programov regionálneho rozvoja
Elena Chrenková Kušnírová
elena.chrenkova@land.gov.sk

