INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VYHLASOVANIA VÝZIEV na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na kalendárny rok 2022 1
Riadiaci orgán2: Integrovaný regionálny operačný program
Dátum schválenia: 31. 01. 2022
3
Verzia :3

OP

Prioritná os

2
Ľahší prístup
k efektívnym
IROP
a kvalitnejším
verejným
službám
2
Ľahší prístup
k efektívnym
IROP
a kvalitnejším
verejným
službám
IROP

IROP

7
REACT-EÚ

7
REACT-EÚ

Špecifický cieľ

Zameranie výzvy

Oprávnení žiadatelia

● poskytovatelia akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti
uvedení v zozname optimalizovanej siete zariadení
poskytovateľov všeobecnej ústavnej zdravotnej
starostlivosti (Implementačná stratégia - systém
integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti:
https://www.health.gov.sk/?strategia-v-zdravotnictve)

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

Modernizácia nemocníc
poskytujúcich akútnu
zdravotnú starostlivosť

2.2.1
Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí
materských škôl

Zvýšenie kapacít infraštruktúry
● zriaďovatelia materských škôl alebo materské školy
materských škôl

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

7.6
Predprojektová príprava

Podpora prípravy
dokumentácie investičných
projektov pre obdobie 20212027

Oprávnené
územie

menej
rozvojový
región

viac
rozvojový
región

Fond

Forma
výzvy4

Dátum
Dátum
vyhláseni uzavretia
5
6
a výzvy
výzvy

ERDF

uzavretá
výzva

január
2022

marec
2022

ERDF

otvorená
výzva

do
február
vyčerpani
2022
a alokácie

Výzva na predkladanie
8
projektových zámerov

Indikatívna
výška
finančných
prostriedkov
určených
na výzvu
(zdroje EÚ)

Poskytovateľ7

15,7 mil. EUR

MZ SR
ako
SO pre IROP

8 mil. EUR

RO
pre IROP

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

Zdôvodnenie
identifikácie
11

synergií

Zdôvodnenie
neidentifikácie
synergií12

N/A

Nie je
vyhlásená /
ani plánovaná
synergická
výzva

N/A

N/A

Nie je
vyhlásená /
ani plánovaná
synergická
výzva

N/A

BanskoERDF /
otvorená
bystrický kraj REACT-EÚ
výzva

do
február
vyčerpani 23,5 mil. EUR
2022
a alokácie

RO
pre IROP

N/A

N/A

● 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,
celé územie
ERDF /
otvorená
iné akreditované subjekty vykonávajúce služby vo verejnom
SR
REACT-EÚ
výzva
záujme, štátna správa, obchodné spoločnosti so 100 %nou majetkovou účasťou štátu alebo samospráv, stredné
odborné školy.

do
február
vyčerpani 29,0 mil. EUR
2022
a alokácie

RO
pre IROP

N/A

N/A

● samosprávny kraj, stredné odborné školy

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)

1

V harmonograme vyhlasovania výziev a vyzvaní sa uvádzajú údaje iba o plánovaných výzvach a súvisiacich výzvach na predkladanie projektových zámerov (v nasledujúcich hárkoch sú uvádzané harmonogramy vyhlasovania vyzvaní, t. j. údaje za národné projekty, veľké projekty, projekty technickej pomoci a finančné nástroje). RO vypĺňa a schvaľuje iba tie hárky, v ktorých
plánuje vyhasovať výzvy a vyzvania.
2
Uvádza sa názov RO. SO je oprávnený (ak je to v súlade so zmluvou o vykonávaní časti úloh RO sprostredkovateľským orgánom) schvaľovať zmeny a zverejňovať harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP vyhlasovaných SO, tzn. aj uviesť názov SO.
3

RO uvedie číslo verzie v celočíselnom označení vzostupne podľa počtu aktualizácií konkrétneho harmonogramu vyhlasovania výziev a vyzvaní.

4

Uzavretá výzva/otvorená výzva.

5

Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva vyhlásiť v štruktúre MM/RRRR.

6

Uvádza sa iba v prípade uzavretej výzvy v štruktúre MM/RRRR, v ktorom sa plánuje výzva ukončiť, v prípade otvorených výziev sa uvádza ,,do vyčerpania alokácie“ (resp. skutočnosť, na základe ktorej sa výzva uzavrie).

7

Uvádza sa RO, resp. SO, ktorý vyhlasuje výzvu. Uviesť RO, resp. SO, ktoré vyhlasujú výzvu v prípade, ak je harmonogram zostavený za celý OP a uvádzajú sa výzvy za RO aj SO. Ak je harmonogram zostavený výlučne za RO alebo za jeden konkrétny SO, predmetný stĺpec sa nemusí uviesť a postačuje identifikácia RO alebo SO v hlavičke.

8

Vypĺňa sa v prípade, ak RO vo vzťahu ku konkrétnej výzve plánuje využiť dvojkolový proces výberu ŽoNFP. V opačnom prípade RO stĺpce nevypĺňajú.

9

V prípade otvorených výziev na predkladanie projektových zámerov sa uvádza ,,Otvorená výzva na predkladanie PZ“.

10
11
12

RO uvedie synergie medzi programami EŠIF navzájom, medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a EIB a medzi programom EŠIF a ostatnými nástrojmi SR na základe spolupráce s inými RO, a so zástupcami inštitúcií zodpovednými za implementáciu tematicky príslušných ostatných nástrojov podpory EÚ a SR.
V prípade, ak boli identifikované synergie, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 MP CKO č. 11, uvedie sa dôvod, napr.: predmetná synergia bola identifikovaná na základe komunikácie medzi príslušnými RO, RO považuje predmetnú synergiu za opodstatnenú, a pod.
V prípade, ak nebola identifikovaná synergia, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 MP CKO č. 11 a je relevantná pre príslušný kalendárny rok (tzn. plánuje sa vyhlásiť synergická výzva/vyzvanie), uvedie sa dôvod, napr.: RO po komunikácii s príslušným partnerom dospel k názoru, že predmetný synergický účinok pri plánovanej výzve/vyzvaní nebude, resp. nie je relevantný.

podľa vzoru CKO č. 5, verzia 3
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INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VYHLASOVANIA VYZVANÍ - PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI na kalendárny rok 2022
Riadiaci orgán: Integrovaný regionálny operačný program
Dátum schválenia: 31. 01. 2022
Verzia:3
OP

IROP

IROP

IROP

Prioritná
os

Špecifický cieľ

6

6.1
Podpora efektívnej
implementácie
Operačného programu

8

8.1
Podpora vytvorenia
siete regionálnych
centier MIRRI SR

8

8.1
Podpora vytvorenia
siete regionálnych
centier MIRRI SR

Zameranie vyzvania

Žiadateľ/
prijímateľ

Mzdové výdavky
mesto Prešov, mesto Nitra,
a materiálno-technické
Bratislavský samosprávny kraj
zabezpečenie
Prešovský samosprávny kraj
implementácie IROP

Vytvorenie technických
samosprávne kraje
sekretariátov

Administratívne
kapacity pre UMR

jadrové mestá UMR

Údaje sú vypĺňané v súlade s poznámkami, uvedenými v hárku "harmonogram výziev"

podľa vzoru CKO č. 5, verzia 3

Oprávnená
kategória
regiónu

Forma
vyzvania

celé územie
uzavretá
SR

celé územie
otvorená
SR

celé územie
otvorená
SR

Dátum
vyhlásenia
vyzvania

marec
2022

Dátum
uzavrenia
vyzvania

marec
2023

február
2022

do
vyčerpania
alokácie

február
2022

do
vyčerpania
alokácie

Indikatívna výška
finančných prostriedkov
určených na vyzvanie
(zdroje EÚ)

Identifikované synergie
(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)

Zdôvodnenie
identifikácie synergií

605 tis. EUR

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 transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF

850 tis. EUR

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 transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF

RO považuje
predmetnú synergiu
za opodstatnenú

471 tis. EUR

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 transparentný systém riadenia, kontroly a auditu EŠIF

RO považuje
predmetnú synergiu
za opodstatnenú

Zdôvodnenie
neidentifikácie
synergií

