
 
 

INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku1 na kalendárny rok 2020 
Riadiaci orgán: Integrovaný regionálny operačný program 
Dátum schválenia2: 03.06. 2020 
Verzia3:4 

OP Prioritná os 
Špecifický cieľ  

(v prípade PRV fokusová oblasť, opatrenie/ 
podopatrenie) 

Zameranie výzvy Oprávnení žiadatelia 
Oprávnené 

územie 
Fond 

Forma 
výzvy4 

Dátum 
vyhlásenia 

výzvy5 

Dátum 
uzavretia 

výzvy6 

Indikatívna 
výška 

finančných 
prostriedkov 

určených 
na výzvu  

(zdroje EÚ) 

Poskytovateľ7 

Výzva na predkladanie 
projektových zámerov8 

Dátum 
vyhlásenia 

Dátum 
uzavretia 

IROP 

1 
Bezpečná 
a ekologická 
doprava v regiónoch 

1.1  
Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T 
a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj 
multimodálneho dopravného systému 

Zlepšenie dostupnosti 
k infraštruktúre TEN-T 
a cestám I. triedy s dôrazom 
na rozvoj multimodálneho 
dopravného systému 

● samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy 
● právnické osoby podľa osobitných predpisov a organizácie zriadené vyšším 
územným celkom za účelom výstavby, správy a údržby ciest 

Bansko-
bystrický kraj 

ERDF 
otvorená 

výzva 
jún 

2020 

do 
vyčerpania 
alokácie 

25 000 000 
RO  

pre IROP 
N/A N/A 

IROP 

1 

Bezpečná 

a ekologická 

doprava 

v regiónoch 

1.2.2 

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity 

nemotorovej dopravy (predovšetkým 

cyklistickej dopravy) na celkovom počte 

prepravených osôb. 

Zvýšenie atraktivity 
a prepravnej kapacity 
nemotorovej dopravy 
(predovšetkým cyklistickej 
dopravy) na celkovom 
počte prepravených osôb 

● obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), združenie obcí (záujmové 
združenie právnických osôb), ● samosprávny kraj (úrad samosprávneho 
kraja), ● ostatné subjekty verejnej správy, ● mimovládna organizácia, 
● subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci - fyzické 
a právnické osoby, ● organizácia štátnej správy - iné právnické osoby  

celé územie 
SR 

ERDF 
otvorená 

výzva 
jún 

2020 

do 
vyčerpania 

alokácie 
12 000 000 

RO  
pre IROP 

N/A N/A 

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 inštitucionálnej 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 

Podpora poskytovania 
nových a existujúcich 
sociálnych služieb 
a sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately 
v zariadeniach 
na komunitnej úrovni 

● organizácie štátnej správy (Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR), štátne rozpočtové organizácie, ● obec (obec / mesto / mestská časť 
mesta Košice, mesto Košice, právnická osoba zriadená alebo založená 
obcou / mestom / mestskou časťou), ● subjekty verejnej správy 
(samosprávny kraj, právnická osoba zriadená samosprávnym krajom 
alebo založená samosprávnym krajom), ● mimovládne organizácie 
(cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje 
svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske 
združenie, nadácia, nezisková organizácia). 

celé územie 
SR 

ERDF 
otvorená 

výzva 
máj 

2020 

do 
vyčerpania 

alokácie 
47 000 000 

RO  
pre IROP 

N/A N/A 

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 inštitucionálnej formy na komunitnú 
a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa 
do troch rokov veku na komunitnej úrovni - 
podpora zariadení služieb starostlivosti o dieťa 
do 3 rokov veku 

Podpora a rozvoj služieb 
starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa 
na komunitnej úrovni 

● obec (obec /mesto /mestská časť mesta Košice, mesto Košice, 
právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou 
časťou), ● subjekty verejnej správy (samosprávny kraj, právnická osoba 
zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom), 
● mimovládne organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická 
osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví 
a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková 
organizácia). 

celé územie 
SR 

ERDF 
otvorená 

výzva 
máj 

2020 

do 
vyčerpania 

alokácie 
43 000 000 

RO  
pre IROP 

N/A N/A 

IROP 

2 
Ľahší prístup  
k efektívnym a 
kvalitnejším 
verejným službám  

2.1.2 * 
Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru 
za  čelom integrácie primárnej zdravotnej 
starostlivosti* 

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 

september  
2020 

november  
2020 

30 000 000 
MZ SR  

ako  
SO pre IROP 

október 
2019 

december  
2019 



OP Prioritná os 
Špecifický cieľ  

(v prípade PRV fokusová oblasť, opatrenie/ 
podopatrenie) 

Zameranie výzvy Oprávnení žiadatelia 
Oprávnené 

územie 
Fond 

Forma 
výzvy4 

Dátum 
vyhlásenia 

výzvy5 

Dátum 
uzavretia 

výzvy6 

Indikatívna 
výška 

finančných 
prostriedkov 
určených na 

výzvu  
(zdroje EÚ) 

Poskytovateľ7 

Výzva na predkladanie 
projektových zámerov8 

Dátum 
vyhlásenia 

Dátum 
uzavretia 

IROP 

2 
Ľahší prístup  
k efektívnym 
a kvalitnejším 
verejným službám 

2.1.4 – Posilnenie kapacít v zdravotníckom 
systéme a ochrana verejného zdravia  
ako reakcia na pandémiu COVID-19 

Nemocnica ako nosný pilier 
v boji s ochorením COVID-19  

Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradené medzi subjekty 
hospodárskej mobilizácie vrátane Bratislavy a Bratislavského 
samosprávneho kraja 

celé územie 

SR ERDF 
otvorená 

výzva 
máj 

 2020 

do 
vyčerpania 

alokácie 
30 303 000 MZ SR N/A N/A 

IROP 

2 
Ľahší prístup  
k efektívnym 
a kvalitnejším 
verejným službám 

2.1.4 – Posilnenie kapacít v zdravotníckom 
systéme a ochrana verejného zdravia  
ako reakcia na pandémiu COVID-19 

Podpora prevencie 
a diagnostiky v 
ambulantnej zdravotnej 
starostlivosti v boji proti 
COVID-19 

VÚC - Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, 
Banskobystrický, Prešovský a Košický samosprávny kraj 

celé územie 

SR ERDF 
otvorená 

výzva 
máj 

 2020 

do 
vyčerpania 

alokácie 
25 000 000 MZ SR N/A N/A 

IROP 

2 
Ľahší prístup  
k efektívnym 
a kvalitnejším 
verejným službám 

2.1.4 – Posilnenie kapacít v zdravotníckom 
systéme a ochrana verejného zdravia  
ako reakcia na pandémiu COVID-19 

Ochrana verejného zdravia 
v rámci udržateľného 
mestského rozvoja 
mestských funkčných 
oblastí krajských miest 

hlavné mesto Bratislava a krajské mestá Nitra, Trnava, Trenčín, Banská 
Bystrica, Žilina, Prešov a Košice, oblasť UMR 

celé územie 

SR ERDF 
otvorená 

výzva 
máj 

 2020 

do 
vyčerpania 

alokácie 
8 000 000 MZ SR N/A N/A 

IROP 

2 
Ľahší prístup  
k efektívnym 
a kvalitnejším 
verejným službám 

2.2.1  
Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských 
škôl 

Zvýšenie kapacít 
infraštruktúry materských 
škôl 

● zriaďovatelia materských škôl alebo materské školy 
celé územie 

SR 
ERDF 

otvorená 
výzva 

máj 
2020 

do 
vyčerpania 

alokácie 
28 000 000 

RO  
pre IROP 

N/A N/A 

IROP 

2 
Ľahší prístup  
k efektívnym a 
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 

Prešovský 
kraj 

ERDF 
otvorená 

výzva 
marec  
2020 

do 
vyčerpania 

alokácie 
24 000 000 RO pre IROP N/A N/A 

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 talentu, 
netechnologických inovácií 

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. 

celé územie 
SR 

ERDF 
uzavretá 

výzva 
jún 

2020 
september 

2020 
20 000 000 

MK SR  
ako  

SO pre IROP 
N/A N/A 

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 znečistenia 
ovzdušia a hluku 

Budovanie prvkov zelenej 
infraštruktúry a adaptácia 
urbanizovaného prostredia 
na zmenu klímy 
a zavádzanie systémových 
prvkov znižovania 
znečistenia ovzdušia 
a hluku 

● organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, štátne 
rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a Národná 
diaľničná spoločnosť, a. s.), ● obec/mesto/mestská časť, ● samosprávny 
kraj, ● ostatné subjekty verejnej správy (verejné vysoké školy), 
● mimovládne organizácie (nezisková organizácia, cirkev a náboženská 
spoločnosť, združenie, nadácia), ● subjekty zo súkromného sektora mimo 
schém štátnej pomoci (spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov a súkromná vysoká škola. 

menej 
rozvinutý 

región 
ERDF 

otvorená 
výzva 

máj 
2020 

do 
vyčerpania 

alokácie 
4 000 000 

RO  
pre IROP 

N/A N/A 

Poznámka: harmonogram výziev podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako dva mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám v údajoch, 
ktoré sú uvádzané v harmonograme. 

* - 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 harmonograme sa uvádzajú údaje o plánovaných výzvach a súvisiacich výzvach na predkladanie projektových zámerov; harmonogram neobsahuje informácie týkajúce sa vyzvaní (t. j. údaje za národné projekty, veľké projekty a projekty 
technickej pomoci) 
2  Uvádza sa názov RO v prípade, ak je harmonogram zostavený komplexne za OP (teda vrátane výziev vyhlasovaných SO ) alebo názov RO, ak sa harmonogram týka výlučne výziev vyhlasovaných RO alebo názov SO, ak sa harmonogram týka 
výlučne výziev vyhlasovaných SO 
3  RO schvaľuje a zverejňuje harmonogram výziev na kalendárny rok „n+1“ na svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka „n“ 
4  RO uvedie číslo verzie v celočíselnom označení vzostupne podľa počtu aktualizácii konkrétneho harmonogramu 
5  Uzavretá výzva/otvorená výzva 
6  Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva vyhlásiť 
7  V prípade otvorených výziev sa uvádza ,,do vyčerpania alokácie“ (resp. skutočnosť, na základe ktorej sa výzva uzavrie), v prípade uzavretej výzvy sa uvádza kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva ukončiť 
8  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 neuvádza a 
postačuje identifikácia RO alebo SO v hlavičke 
9  Vypĺňa sa v prípade, ak RO vo vzťahu ku konkrétnej výzve plánuje využiť dvojkolový proces výberu ŽoNFP 
10  V prípade otvorených výziev na predkladanie projektových zámerov sa uvádza ,,Otvorená výzva na predkladanie PZ“ 
 
 
 


