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OP

IROP

IROP

Prioritná os

7.
REACT-EÚ

7.
REACT-EÚ

Špecifický cieľ

Zameranie výzvy

Oprávnení žiadatelia

7.3
Zlepšenie environmentálnych aspektov
v mestách a mestských oblastiach

Budovanie prvkov zelenej
infraštruktúry - vnútrobloky,
verejné priestranstvá

● obce, mestá, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové
organizácie zriadené obcou/mestom/vyšším územným celkom,
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, vlastníci bytov a
nebytových priestorov v zastúpení správcom.

7.6
Predprojektová príprava

Podpora prípravy dokumentácie
investičných projektov pre
obdobie 2021-2027

● 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, iné akreditované subjekty
vykonávajúce služby vo verejnom záujme, štátna správa,
obchodné spoločnosti so 100 %-nou majetkovou účasťou štátu
alebo samospráv, stredné odborné školy.

Oprávnené
územie
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Forma
4
výzvy

Dátum
Dátum
vyhláseni uzavretia
a výzvy5
výzvy6

Indikatívna
výška
finančných
prostriedkov
určených
na výzvu
(zdroje EÚ)

Výzva na predkladanie
projektových zámerov8
7

Poskytovateľ

Dátum
vyhlásenia

Dátum
uzavretia

celé územie
SR

ERDF /
otvorená
REACT-EÚ výzva

do
február
vyčerpania 13,3 mil. EUR
2022
alokácie

RO
pre IROP

N/A

N/A

celé územie
SR

ERDF /
otvorená
REACT-EÚ výzva

do
február
vyčerpania 29,0 mil. EUR
2022
alokácie

RO
pre IROP

N/A

N/A

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)

Zdôvodnenie
identifikácie

Zdôvodnenie
neidentifikácie

synergií11

synergií12

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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