Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách
Sídlo: Záhorácka 15/A, 90101 Malacky
Tel.: 034 / 77 43 004, Fax.: 034/ 77 43 005
e-mail: rrazahorie@rraz.sk, web: www.rraz.sk, www.isrra.sk

REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM
Prioritná os Infraštruktúra vzdelávania
Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Cieľ opatrenia
− zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom
rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie predškolských zariadení, základných škôl
a stredných škôl, vrátane obstarania ich vybavenia

Skupiny oprávnených aktivít
1. rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení a s tým
súvisiace obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia
2. podporné aktivity
Podrobnejšia charakteristika oprávnených aktivít:
a) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie, rekonštrukcia stavieb a
dokončenie rozostavaných stavieb, napojenie stavieb na inžinierske siete (v zmysle
stavebného zákona)
b) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie
tepelno-izolačných vlastností konštrukcií najmä obnova obvodového plášťa, oprava a
výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech, oprava a
výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo
technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä
výmena

vykurovacích

kotlov

a

telies

a

vnútorných

inštalačných

rozvodov,

klimatizačného zariadenia, inštalovanie solárnych panelov tam, kde je to vhodné a pod.)
c) obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s
účelom využitia stavby, vrátane IKT vybavenia

RRA Záhorie spracovala tento materiál podľa dokumentu Regionálny operačný program

d) projektové a inžinierske práce pre projekt, externý projektový manažment, verejné
obstarávanie

Limity celkových oprávnených výdavkov na projekt
Minimálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 165 000 EUR
(4 970 790 Sk) pre materské školy a špeciálne školy a 265 000 EUR (7 983 390 Sk)
pre základné školy a iné školy.
Maximálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 3 320 000 EUR
(100 018 320 Sk).

Oprávnení žiadatelia
1. Subjekty verejnej správy:
a) obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ako zriaďovateľ školy
b) mestská časť v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov ako zriaďovateľ školy
c) vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ školy krajský
školský úrad založený na základe zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ako zriaďovateľ príslušných subjektov v zmysle zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
d) ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov v zmysle Vyhlášky
Ministerstva školstva, mládeže a športu SR č. 80/1991 Zb. o stredných školách v
znení neskorších predpisov.
2. Subjekty súkromného sektora:
a) neziskové organizácie založené v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších
predpisov
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b) cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o
slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení
neskorších predpisov ako zriaďovatelia škôl v zmysle zákona č. 29/1984 Zb. o
sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov
c) združenia založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov ako zriaďovatelia škôl

Definovanie oprávneného územia
Opatrenie

Inovačné póly

Kohézne póly

Obce, ktoré nie sú pólmi
rastu

Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
poznámka: podfarbené polia sú prioritné z hľadiska územnej stratégie ROP

Odôvodnené výnimky pre smerovanie intervencií mimo pólov rastu:
•

existujúce zariadenie významné a dôležité alebo jedinečné z hľadiska funkcie, druhu služieb v
štruktúre a kapacitách regiónu (napr. špeciálne školy pre hendikepovaných žiakov, lesnícke školy,
poľnohospodárske učilištia a pod.)

•

existujúce zariadenia významné z hľadiska ich dostupnosti a obsluhy spádového územia

•

existujúce zariadenia významné z hľadiska podpory marginalizovaných rómskych komunít
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Prioritná os 2 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately
Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately
Cieľ opatrenia
− zvýšenie

kvality

poskytovaných

služieb

v

sociálnej

oblasti

prostredníctvom

rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb a
zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
vrátane obstarania ich vybavenia.“

Skupiny oprávnených aktivít
1. rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení a s tým
spojené obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia
2. budovanie nových zariadení a s tým spojené obstaranie vybavenia vrátane IKT
vybavenia
3. podporné aktivity
Podrobnejšia charakteristika oprávnených aktivít:
a) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie a rekonštrukcia stavieb, napojenie
stavieb na inžinierske siete (v zmysle stavebného zákona) vrátane bezbariérových úprav
stavieb (debarierizácia)
b) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie
tepelnoizolačných vlastností konštrukcií najmä obnova obvodového plášťa, oprava a
výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech, oprava a
výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo
technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä
výmena

vykurovacích

kotlov

a

telies

a

vnútorných

inštalačných

rozvodov,

klimatizačného zariadenia, inštalovanie solárnych panelov tam, kde je to vhodné a pod.)
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c) výstavba nových stavieb, rekonštrukcia existujúcich a dokončenie rozostavaných
stavieb pre účely budovania nových zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon
opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
d) obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s
účelom využitia stavby, vrátane IKT vybavenia
e) projektové a inžinierske práce pre projekt, externý projektový manažment, verejné
obstarávanie

Limity celkových oprávnených výdavkov na projekt
Minimálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 165 000 EUR
(4 970 790 Sk).
Maximálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 3 320 000 EUR
(100 018 320 Sk).
Oprávnení žiadatelia
1. Subjekty verejnej správy:
a) obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ako zriaďovateľ zariadenia sociálnych služieb a zariadenia na
výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
b) mestská časť v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov ako zriaďovateľ zariadenia sociálnych služieb a zariadenia na výkon
opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
c) vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ zariadenia
sociálnych služieb a zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately
d) určený úrad práce, sociálnych vecí a rodiny založený v zmysle zákona č. 453/2003 Z.
z. orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ detských domovov a detských
domovov pre maloleté deti bez sprievodu
2. Subjekty súkromného sektora:
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a) neziskové organizácie založené v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších
predpisov ako zriaďovateľ/zakladateľ zariadenia sociálnych služieb a zariadenia na
výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
b) neziskové organizácie založené v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších
predpisov ako poskytovatelia sociálnych služieb alebo zariadenia na výkon opatrení
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
c) cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o
slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení
neskorších predpisov ako zriaďovateľ/zakladateľ zariadenia sociálnych služieb a
zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
d) združenia založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov ako zriaďovateľ/zakladateľ zariadenia sociálnych služieb a
zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
e) združenia založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov ako poskytovatelia sociálnych služieb alebo zariadenia na
výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
f)

Slovenský Červený kríž v zmysle zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom
kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako zriaďovateľ/zakladateľ zariadenia sociálnych služieb a zariadenia na
výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
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Definovanie oprávneného územia
Opatrenie

Špecifikácia
oblasti aktivít

Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych
služieb, sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately

Rekonštrukcia,
rozširovanie
a modernizáci
a existujúcich
zariadení
Budovanie
nových
zariadení

Inovačné
póly

Kohézne
póly

Obce, ktoré nie sú
pólmi rastu

póly rastu s počtom obyvateľov nad 5000

poznámka: podfarbené polia sú prioritné z hľadiska územnej stratégie ROP

Odôvodnené výnimky pre smerovanie intervencií mimo pólov rastu:
• existujúce zariadenie významné a dôležité alebo jedinečné z hľadiska funkcie, druhu v štruktúre a
kapacitách regiónu (napr. existujúce významné zariadenia, ktoré sa v minulosti často lokalizovali na
mimo miest a obcí)
• existujúce zariadenia významné z hľadiska typu, dostupnosti a obsluhy spádového územia
• existujúce zariadenia významné z hľadiska podpory marginalizovaných rómskych komunít (napr.
komunitné centrá v segregovaných a separovaných rómskych osadách)
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Prioritná os 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a
infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
Cieľ opatrenia
− zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na
miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a
modernizácie, vrátane obstarania ich vybavenia a revitalizácia významných
pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho
využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu

Skupiny oprávnených aktivít
1. rekonštrukcia, rozširovanie

a

modernizácia

existujúcich

pamäťových

a

fondových inštitúcií a s tým spojené obstarania vybavenia vrátane IKT
vybavenia
2. obnova nevyužívaných, resp. nevhodne využívaných stavebných objektov
evidovaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve
verejného sektora, ktoré majú potenciál využitia na rozšírenie činnosti
pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni a na rozvoj
kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v územiach, ktoré sú v póloch rastu
a/alebo v Novej stratégii cestovného ruchu SR do roku 2013 v znení jej
neskorších aktualizácií identifikované ako územia s medzinárodným významom
a národným významom a ako územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný
región a s tým spojené obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia a s tým
spojená revitalizácia priľahlých historických parkov v areáli nehnuteľných
kultúrnych pamiatok
3. obnova nevyužívaných, resp. nevhodne využívaných stavebných objektov
evidovaných v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve
verejného sektora, ktorú je možné v odôvodnených a výnimočných prípadoch
11 realizovať aj za účelom udržateľného využitia stavebných objektov na
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kultúrno-spoločenské

a

osvetové

účely,

a

to

výlučne

v

obciach

identifikovaných ako tzv. póly rastu v ktorých sa nachádza minimálne 1
knižnica a zároveň minimálne 1 múzeum/galéria a s tým spojené obstaranie
vybavenia vrátane IKT vybavenia a s tým spojená revitalizácia priľahlých
historických parkov v areáli nehnuteľných kultúrnych pamiatok.
4. podporné aktivity
Podrobnejšia charakteristika oprávnených aktivít:
a) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie a rekonštrukcia stavieb, napojenie
stavieb na inžinierske siete (v zmysle stavebného zákona)
b) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie
tepelnoizolačných vlastností konštrukcií najmä obnova obvodového plášťa, oprava a
výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech, oprava a
výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo
technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä
výmena

vykurovacích

kotlov

a

telies

a

vnútorných

inštalačných

rozvodov,

klimatizačného zariadenia, inštalovanie solárnych panelov tam, kde je to vhodné a pod.)
c) obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s
účelom využitia stavby, vrátane IKT vybavenia
d) sadové a parkové úpravy v areáli zariadení
e) projektové a inžinierske práce pre projekt, externý projektový manažment, verejné
obstarávanie

Limity celkových oprávnených výdavkov na projekt
Minimálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 165 000 EUR
(4 970 790 Sk).
Maximálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 2 490 000 EUR
(75 013 740 Sk).
Oprávnení žiadatelia
5. Subjekty verejnej správy:
a) obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ako zriaďovateľ pamäťových a fondových inštitúcií v zmysle
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zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.
27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997
Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 206/2009 Z.
z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ako vlastník nehnuteľných
kultúrnych pamiatok
b) mestská časť v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov ako zriaďovateľ pamäťových a fondových inštitúcií v zmysle zákona č.
183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987
Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o
Matici slovenskej v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 206/2009 Z. z. o
múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a ako vlastník nehnuteľných
kultúrnych pamiatok
c) vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ako zriaďovateľ pamäťových a
fondových inštitúcií v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona
Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a
doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov a v
zmysle zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov
kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch a ako vlastník nehnuteľných kultúrnych pamiatok
d) ústredný orgán štátnej správy ako zriaďovateľ múzeí a galérií podľa zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách
a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a ako vlastník a/alebo správca
nehnuteľných kultúrnych pamiatok
e) Matica slovenská v zmysle zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení
neskorších predpisov ako zriaďovateľ pamäťových a fondových inštitúcií a ako vlastník
nehnuteľných kultúrnych pamiatok.
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f) Pamiatkový úrad SR zriadený podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v znení neskorších predpisov výlučne ako správca nehnuteľných kultúrnych
pamiatok, ktoré sú majetkom Slovenskej republiky.

Definovanie oprávneného územia
Opatrenie

Špecifikácia
oblasti aktivít

Inovačné
póly

Kohézne
póly

Obce, ktoré
nie sú
pólmi rastu

Opatrenie 3.1
Posilnenie
kultúrneho
potenciálu
regiónu

Knižnice

bez výnimky

Galérie,
múzeá

bez výnimky

Nehnuteľné
kultúrne
pamiatky

Odôvodnené výnimky pre
smerovanie intervencií mimo
pólov rastu

V prípade potenciálneho využitia
na rozšírenie činnosti
pamäťových a fondových
inštitúcií a na rozvoj kultúrnopoznávacieho cestovného ruchu
je podpora smerovaná do pólov
rastu a/alebo do území
s medzinárodným významom
a územia v regióne vyššej
kategórie ako príslušný región
v zmysle Národnej stratégie
cestovného ruchu SR do roku
2013. V prípade potenciálneho
využitia na kultúrno-spoločenské
a osvetové účely je podpora
smerovaná vúlučne do pólov
rastu, na ktorých území sa už
nachádza min. 1 knižnica
a zároveň min. 1
múzeum/galéria.

poznámka: podfarbené polia sú prioritné z hľadiska územnej stratégie ROP
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Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu
Cieľ opatrenia
−

posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom podpory infraštruktúry cestovného
ruchu

Skupiny oprávnených aktivít
1. investičné aktivity v cestovnom ruchu
2. neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu
3. podporné aktivity (v rámci aktivity len verejné obstarávanie)
Podrobnejšia charakteristika oprávnených aktivít:
1. investičné

aktivity

–

aktivity

sú

komplementárne

s

aktivitami

OP

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
a) podpora verejnej infraštruktúry cestovného ruchu (parkoviská, cyklotrasy, orientačné
tabule, chodníky, verejné sociálne zariadenia, odpočívadlá, lyžiarske bežecké trate a
pod.) priľahlej ku komplexným strediskám cestovného ruchu s celoročným využitím v
územiach, ktoré sú v Novej stratégii cestovného ruchu SR do roku 2013 definované ako
územia s medzinárodným a národným významom a ako územia v regióne vyššej
kategórie ako príslušný región v znení jej prípadných aktualizácií, resp. do území s
existujúcim cestovným ruchom a identifikovaným potenciálom pre jeho rozvoj.
b) vytváranie a podpora existujúcich turisticko-informačných kancelárií (TIK) v územiach,
ktoré sú v Novej stratégii cestovného ruchu SR do roku 2013 definované ako územia s
medzinárodným a národným významom a ako územia v regióne vyššej kategórie ako
príslušný región v znení jej prípadných aktualizácií, resp. do území s existujúcim
cestovným ruchom a identifikovaným potenciálom pre jeho rozvoj.
c) projektové a inžinierske práce pre projekt, externý projektový manažment, verejné
obstarávanie
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2. neinvestičné aktivity
a) podpora aktivít zameraných na propagáciu regiónov a kľúčových foriem cestovného
ruchu v územiach, ktoré sú v Novej stratégii cestovného ruchu SR do roku 2013
definované ako územia s medzinárodným a národným významom a ako územia v
regióne vyššej kategórie ako príslušný región (podpora prezentácie cestovného ruchu
na regionálnej a miestnej úrovni doma i v zahraničí)
b) podpora budovania partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu a regionálnych
klastrov (na úrovni samospráv a súkromného sektora)
c) podpora tvorby ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu s dôrazom na efektívne
využitie prírodného a kultúrneho potenciálu, kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu,
kúpeľného a mestského cestovného ruchu
d) verejné obstarávanie

Limity celkových oprávnených výdavkov na projekty investičného charakteru:
Minimálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 165 000 EUR
(4 970 790 Sk).
Maximálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 3 700 000 EUR
(111 466 200 Sk)).

Limity celkových oprávnených výdavkov na projekty neinvestičného charakteru:
Minimálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 33 000 EUR
(994 158 Sk).
Maximálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 500 000 EUR
(15 063 000 Sk).

Oprávnení žiadatelia
1. Subjekty verejnej správy:
a) obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov – nie však v prípade neinvestičných projektov
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b) vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
c) obec, prípadne vyšší územný celok, ktorí majú aktívne zmluvné partnerstvo s inými
obcami (zmluva uzatvorená za účelom realizácie projektu, ktorá upravuje práva a
povinnosti partnerských subjektov)

Definovanie oprávneného územia (miesta realizácie projektu)
Uplatňuje sa princíp územnej koncentrácie založený na významnosti územia, podpora je
smerovaná do území s medzinárodným a národným významom a územia v regióne
vyššej kategórie ako príslušný región v zmysle Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu
Slovenskej republiky do roku 2013 vrátane je prípadných aktualizácií, resp. do území s
existujúcim cestovným ruchom a identifikovaným potenciálom pre jeho rozvoj.
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Prioritná os 4 Regenerácia sídiel
Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel
Cieľ opatrenia
−

posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom regenerácie sídiel.“

Skupiny oprávnených aktivít
1. revitalizácia verejných priestranstiev sídla (oblasť podpory samostatne
dopytovo orientované projekty)
2. integrované stratégie rozvoja mestských oblastí (oblasť podpory b )
3. projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí (oblasť
podpory c)
4. neinvestičné projekty regenerácie sídiel (oblasť podpory d)
5. podporné aktivity (pre aktivitu len výdavky na verejné obstarávanie)
Podrobnejšia charakteristika oprávnených aktivít:
1. revitalizácia

verejných

priestranstiev

(aktivity

samostatne

dopytovo

orientovaných projektov):
Popis činností oprávnených v rámci aktivity:
a) úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
b) výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení
c) výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás vrátane dopravných
subsystémov
d) rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane dopravných subsystémov
e) rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu investičných aktivít
zameraných na miestne komunikácie, chodníky a cyklistické trasy
f) rekonštrukcia a výstavba zastávok
g) rekonštrukcia a výstavba verejných hygienických zariadení
h) úprava a regulácia povodí v zastavaných územiach obcí a miest výlučne v
nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít (podmienkou je písomný súhlas
správcu vodného toku, t.j. Slovenského vodohospodárskeho podniku v prípade
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vodohospodársky významných tokov a sčasti aj drobných tokov alebo inej štátnej
organizácie v prípade určitých drobných vodných tokov s realizáciou projektu.
i) projektové a inžinierske práce pre projekt, externý projektový manažment, verejné
obstarávanie
2. integrované stratégie rozvoja mestských oblastí
– oprávnené sú mestské oblasti s počtom obyvateľov nad 1000 v mestách s počtom
obyvateľov nad 15 000
– kombinácia minimálne štyroch činností oprávnených v rámci aktivity revitalizácia
verejných priestranstiev sídla uvedených v popise činností aktivity revitalizácia verejných
priestranstiev sídla
– podpora minimálne dvoch zariadení občianskej infraštruktúry v rámci iných opatrení
ROP
– obnova minimálne troch bytových domov, oprávnené činnosti v súvislosti s
intervenciami do bytových domov:


obnova spoločných častí a spoločných zariadení bytových domov v zmysle
§ 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v
znení neskorších predpisov



zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – zvyšovanie energetickej
hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných
vlastností konštrukcií najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena
strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech,
oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického,
energetického alebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj
výmena jeho súčastí



rekonštrukcia a modernizácia napojení stavieb na inžinierske siete v
zmysle stavebného zákona

– projektové a inžinierske práce pre projekt, externý projektový manažment, verejné
obstarávanie
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3. projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí
a) revitalizácie verejných priestranstiev sídiel (samostatné dopytovo orientované
projekty) pozostávajúce z činností regenerácie sídiel uvedených v bode 1, ktoré môžu
byť realizované aj v obciach, ktoré nie sú identifikované ako tzv. póly rastu
b) opodstatnená rekonštrukcia inžinierskych sietí (vodovodov a kanalizácií) a to výlučne
v nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít regenerácie sídiel
c) iné aktivity, ktoré sú súčasťou spracovanej projektovej dokumentácie pripravenej v
rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03
d) projektové a inžinierske práce pre projekt, externý projektový manažment, verejné
obstarávanie
4. neinvestičné projekty
a) vypracovanie a aktualizácia územno-plánovacej dokumentácie a územno-plánovacích
podkladov na úrovni regiónov NUTS 3
b) vypracovanie a aktualizácia programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja na
úrovni regiónov NUTS 2 a NUTS 3
c) vypracovanie a aktualizácia sektorových rozvojových dokumentov na úrovni regiónov
NUTS 2 a NUTS 3 (ekonomické a environmentálne štúdie a pod.)
d) verejné obstarávanie

Limity celkových oprávnených výdavkov
a) na projekty revitalizácie verejných priestranstiev sídiel (samostatné dopytovoorientované projekty):
Minimálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 170 000 EUR
(5 121 420 Sk).
Maximálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 2 300 000 EUR
(69 289 800 Sk).
b) na integrované stratégie rozvoja mestských oblastí – v súvislosti s intervenciami
do bytových domov a vypracovaním integrovanej stratégie rozvoja mestských oblastí,
pričom pre ostatné čiastkové projekty, ktoré sú súčasťou integrovanej stratégie
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rozvoja mestských oblastí platia limity celkových oprávnených výdavkov podľa
príslušných častí PM ROP:
Minimálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 265 000 EUR
(7 983 390 Sk).
Maximálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 4 975 000 EUR
(149 876 850 Sk).
c) na projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí:
Minimálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 100 000 EUR
(3 012 600 Sk).
Maximálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 2 325 000 EUR
(70 042 950 Sk).
d) Limity

celkových

oprávnených

výdavkov

na

projekty

neinvestičného

charakteru:
Minimálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 33 200 EUR
(1 000 183,20 Sk).
Maximálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 165 000 EUR
(4 970 790 Sk).

Oprávnení žiadatelia
revitalizácia verejných priestranstiev sídiel (samostatné dopytovo orientované
projekty):
A. Subjekty verejnej správy:
a) obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (oprávnené nie sú mestá, ktoré sú sídlami krajov v zmysle zákona
č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov a mestské časti v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice
v znení neskorších predpisov)
integrované stratégie rozvoja mestských oblastí:
A. Subjekty verejnej správy:
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a) obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
b) mestská časť v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších
predpisov
B. Subjekty súkromného sektora: – podlieha zmene v závislosti od vyrokovania
pravidiel pre nové členské štáty s EK, bude doplnené po schválení hodnotiacich
kritérií Monitorovacím výborom pre ROP
a) subjekt správy bytového domu v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (spoločenstvo vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v bytovom dome, správca bytového domu – právnická osoba
alebo fyzická osoba, s ktorou majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom
dome uzavretú zmluvu o výkone správy – obchodná spoločnosť a družstvo v zmysle
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)
projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí
A. Subjekty verejnej správy:
a) obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov so spracovanou projektovou dokumentáciou pripravenou v rámci
grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03
b) obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v mikroregiónoch vybraných Úradom splnomocnenkyne vlády SR
pre rómske komunity Konkrétny zoznam obcí bude uvedený vo výzve na predkladanie
žiadostí o NFP.
neinvestičné projekty
A. Subjekty verejnej správy:
a) vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

19

Definovanie oprávneného územia
Opatrenie

Špecifikácia
oblasti aktivít

Opatrenie 4.1
Regenerácia
sídiel

Revitalizácia
verejných
priestranstiev
sídiel
(samostatne
dopytovo
orientované
projekty)

Inovačné
póly

Kohézne
póly

Obce, ktoré
nie sú
pólmi rastu

obce so separovanými a
segregovanými rómskymi
osídleniami vo vidieckom prostredí
zaradené v Atlase rómskych
komunít všeobecné podmienky:
- len centrálne verejné priestranstvá
- nie sú oprávnené mestá, ktoré sú
sídlami krajov v zmysle zákona č.
221/1996 Z. z. o územnom a
správnom usporiadaní Slovenskej
republiky v znení neskorších
predpisov a mestské časti v zmysle
zákona č. 401/1990 Zb. o meste
Košice v znení neskorších
predpisov),
všeobecná podmienka:
len mestské oblasti s počtom
obyvateľov nad 1000 v mestách s
počtom obyvateľov nad 15000

Integrované
stratégie
rozovja
mestských
oblastí
Projekty
rozvoja
obcí s
rómskymi
osídleniami vo
vidieckom
prostredí
Neinvestičné
projekty na
podporu
rozvojových
dokumentov

Odôvodnené výnimky pre
smerovanie intervencií mimo
pólov rastu

obce v mikroregiónoch vybraných
Úradom splnomocnenkyne vlády SR
pre rómske komunity, obce so
spracovanou projektovou
dokumentáciou pripravenou v rámci
grantovej schémy PHARE
2002/000.610-03.
princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje

poznámka: podfarbené polia sú prioritné z hľadiska územnej stratégie ROP
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Opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb
Cieľ opatrenia
− zvýšenie

kvality

a

bezpečnosti

verejných

priestranstiev

prostredníctvom

rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie zariadení nekomerčných záchranných
služieb vrátane obstarania ich vybavenia

Skupiny oprávnených aktivít
1. rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení a s tým
spojené obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia okrem dopravných
prostriedkov a s tým spojené obstaranie vybavenia povodňovej záchrannej
služby zriadenej HaZZ
2. budovanie nových zariadení Hasičského a záchranného zboru - výjazdových
staníc HaZZ výhradne v dvoch prípadoch (v Trnave a v Košiciach) v zmysle
potrieb identifikovaných v materiáli „Plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a obecných hasičských zborov (OHZ)
– sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“ a s tým spojené obstaranie
vybavenia vrátane IKT vybavenia okrem dopravných prostriedkov a s tým
spojené obstaranie vybavenia povodňovej záchrannej služby zriadenej HaZZ
3. podporné aktivity

Podrobnejšia charakteristika oprávnených aktivít:
a) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie a rekonštrukcia stavieb, napojenie
stavieb na inžinierske siete (v zmysle stavebného zákona)
b) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov – realizácia opatrení na zlepšenie
tepelnoizolačných vlastností konštrukcií najmä obnova obvodového plášťa, oprava a
výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých striech, oprava a
výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo
technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä
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výmena

vykurovacích

kotlov

a

telies

a

vnútorných

inštalačných

rozvodov,

klimatizačného zariadenia, inštalovanie solárnych panelov tam, kde je to vhodné a pod.)
c) budovanie nových stavieb pre účely dvoch zariadení Hasičského a záchranného
zboru - výjazdových staníc HaZZ
d) obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu, nevyhnutne súvisiaceho s
účelom využitia stavby, vrátane IKT vybavenia okrem dopravných prostriedkov
e) doplnenie materiálno-technického vybavenia HaZZ o výkonné čerpadlá a ostatné
príslušenstvo povodňovej záchrannej služby
f) projektové a inžinierske práce pre projekt, externý projektový manažment, verejné
obstarávanie

Limity celkových oprávnených výdavkov na projekty:
Minimálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 99 500 EUR
(2 997 537 Sk).
Maximálny limit pre celkové oprávnené výdavky nie je stanovený.
Oprávnení žiadatelia
1. Subjekty verejnej správy:
a) krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v zmysle zákona č. 315/2001 Z.
z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov s územnou
pôsobnosťou pre hasičské stanice realizujúce výjazdovú činnosť v príslušnom kraji
b) Ministerstvo vnútra SR ako zriaďovateľ záchranných brigád Hasičského a
záchranného zboru v zmysle zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom
zbore v znení neskorších predpisov
c) Ministerstvo vnútra SR ako zriaďovateľ Strednej školy požiarnej ochrany Ministerstva
vnútra SR zriadenej v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 145/2002 Z. z. o
stredných školách požiarnej ochrany
d) obec založená v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov ako zriaďovateľ obecného hasičského zboru zriadeného v zmysle
zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
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e) Horská záchranná služba zriadená v zmysle zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej
záchrannej službe v znení neskorších predpisov
2. Subjekty súkromného sektora:
a) združenie založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov
b) nezisková organizácia založená v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov

Definovanie oprávneného územia
Opatrenie

Špecifikácia
oblasti aktivít

Opatrenia 4.2
Infraštruktúra
nekomerčných
záchranných
služieb

HaZZ

Inovačné
póly

Kohézne
póly

Obce, ktoré
nie sú
pólmi rastu

horské
záchranné
služby

Odôvodnené výnimky pre
smerovanie intervencií mimo
pólov rastu
princíp územnej koncentrácie na
základe pólov rastu sa neuplatňuje,
oprávnené sú len zariadenia s
miestom realizácie projektu v obci
identifikovanej na základe materiálu
„Plošné rozmiestnenie síl a
prostriedkov Hasičského a
záchranného zboru (HaZZ) a
obecných hasičských zborov (OHZ)
– sídla hasičských staníc a
hasičských zbrojníc“
na základe morfologických daností
územia (horské oblasti).

poznámka: podfarbené polia sú prioritné z hľadiska územnej stratégie ROP
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Prioritná os 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov
Opatrenie 5.1 „Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť
regiónov
Cieľ opatrenia
− posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie a
budovania ciest II. a III. triedy na území cieľa Konvergencia

Skupiny oprávnených aktivít
1. rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy vrátane rekonštrukcie
a budovania dopravných subsystémov
2. budovanie nových úsekov ciest II. a III. triedy vrátane rekonštrukcie a
budovania dopravných subsystémov v preukázateľne odôvodnených a
výnimočných prípadoch za účelom
3. odstránenia identifikovaných nedostatkov v cestnej sieti s ohľadom na
environmentálny a bezpečnostný aspekt
4. podporné aktivity okrem externého projektového manažmentu
Podrobnejšia charakteristika oprávnených aktivít:
a) modernizácia a zvýšenie úrovne dopravno-technického stavu existujúcich úsekov
ciest spájajúcich póly rastu s inými obcami, ktoré zahŕňa aj kompletnú hĺbkovú
rekonštrukciu vozovky, obnovu vybavenia ciest atď.
b) rekonštrukcia a budovanie dopravných subsystémov zabezpečujúcich zvyšovanie
úrovne dopravných, bezpečnostných a environmentálnych aspektov (napr. radarové
merače rýchlosti, vhodné prvky upokojovania dopravy a pod.)
c) prestavba komunikácií v prípade mimoriadne nevhodnej charakteristiky trasovania
vozovky, odkanalizovania, nestabilného podložia alebo svahov zárezov/násypov,
prípadne vysokej nehodovosti úsekov spájajúcich póly rastu s inými obcami
d) zvýšenie kvality križovatiek na cestách II. a III. triedy (signalizácia, mimoúrovňové
križovanie, zmeny riešenia, kruhové objazdy atď.)
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e) výstavba nových úsekov ciest II. a III. triedy zameraných najmä na prepojenie s
existujúcou cestnou sieťou vyššej kategórie s ohľadom na dostupnosť pólov rastu a
výstavba obchvatov pólov rastu
f) zvýšenie nosnosti nevyhovujúcich mostových konštrukcií alebo ich výmeny v prípade
ciest II. a III. triedy, ktoré spájajú póly rastu a ostatné obce
g) projektové a inžinierske práce pre projekt, verejné obstarávanie

Limity celkových oprávnených výdavkov na projekt
Minimálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 498 000 EUR
(15 002 748 Sk).
Maximálne celkové oprávnené výdavky sú stanovené vo výške 5 975 000 EUR
(180 002 850 Sk).

Oprávnení žiadatelia
− Vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Definovanie oprávneného územia
− princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje, oprávnené sú úseky ciest medzi
obcami, ktoré sú pólmi rastu a obcami v ich spádovom území nepatriace medzi póly
rastu
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Prioritná os 6 Technická pomoc
Opatrenie 6.1 Technická pomoc
Cieľ opatrenia
− efektívne riadenie a implementácia ROP

Skupiny oprávnených aktivít
1. aktivity publicity a informovania v súvislosti s ROP
2. zabezpečenie funkčnosti Monitorovacieho výboru ROP
3. vykonanie hodnotenia ROP v zmysle všeobecného nariadenia
4. zabezpečenie vzdelávacích aktivít RO a SO/RO
5. obstaranie technického, priestorového a prevádzkového vybavenia RO a
SO/RO,
6. obstaranie IKT vybavenia RO a SO/RO, vybavenie softvérovými produktmi a ich
údržba
7. štúdie, analýzy, outsourcing, monitoring
8. zabezpečenie administratívnych kapacít RO a SO/RO
9. ďalšie aktivity v súlade s legislatívou SR a EÚ
Podrobnejšia charakteristika oprávnených aktivít:
Personálna oblasť
a) aktivity súvisiace s procesom interného a externého vzdelávania zamestnancov
zapojených do implementácie pomoci zo ŠF a KF v rámci daného OP (semináre,
školenia, kurzy, odborné stáže, pracovné cesty, a pod.),
b) hrubá mzda vrátane prémií resp. odmien, zákonných odvodov zamestnávateľa na
sociálne, dôchodkové a zdravotné poistenie a prípadných ďalších odvodov, ku ktorým
je zamestnávateľ povinný na základe právnych predpisov za tých zamestnancov,
ktorí boli príslušným orgánom verejnej správy určení k vykonávaniu aktivít uvedených
v predchádzajúcich bodoch,
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Oblasť technického, priestorového a prevádzkového vybavenia
a) inštalácia,

prevádzka

a

prepojenie

počítačových

systémov

a

zaobstaranie

elektronického vybavenia pre riadenie, monitorovanie, kontrolu, audit a hodnotenie,
b) obstaranie potrebného priestorového a prevádzkového vybavenia nevyhnutného pre
prevádzku RO a SO/RO (napr. kancelársky nábytok, komunikačná a prezentačná
technika)
c) zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri plnení úloh RO pre ROP
Oblasť prípravy, implementácie, monitorovania, kontroly a auditu
a) príprava a realizácia finančného a vecného riadenia ROP spojená s hodnotením a
monitorovaním realizácie projektov a ROP, ako i aktivity zamerané na oblasť tvorby a
aktualizácie strategických a metodických dokumentov oprávnených subjektov,
b) rokovanie Monitorovacieho výboru ROP vrátane výdavkov na externých odborníkov
zúčastňujúcich sa týchto výborov;
c) posilnenie správnej (administratívnej) kapacity pre vykonávanie pomoci z ROP,
organizácia

a

technická

podpora

rokovania

pracovných

skupín

a

komisií,

zabezpečovanie odborného a právneho poradenstva pre implementačné štruktúry,
zaistenie spracovania štúdií, analýz, metodík a metodických príručiek ako i externých
hodnotiteľov,
d) vykonávanie auditov a kontroly realizácie projektov a programov (t.j. výdavky spojené
napr. s vykonávanými kontrolami na mieste, na kontrolu dokladov a na prípravu a
koordináciu systém zabezpečenia kontrol a ďalšie),
Oblasť informovania a publicity
a) poskytovanie informácií a propagácia ROP pre žiadateľov, prijímateľov a verejnosť,
šírenie povedomia o ROP, vytváranie siete kontaktných miest a informačných
kanálov, aktivity súvisiace s prípravou a implementáciou KoP ROP,
b) posilnenie absorpčnej kapacity, t.j. zabezpečovania metodického a odborného
poradenstva, podpora činnosti na pomoc žiadateľom, podpora projektov partnerstva
verejného a súkromného sektoru, zabezpečovanie školení a seminárov pre výmenu
skúseností a šírenie príkladov osvedčenej praxe, podpora partnerstva a vzájomnej
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spolupráce pri príprave a realizácii projektov, zaisťovanie aktivít pre sledovanie a
vyhodnocovanie absorpčnej kapacity,
Oblasť hodnotenia a štúdií
a) aktivity súvisiace so zabezpečením jednotlivých hodnotení realizácie ROP:
– predbežné hodnotenie, ktorým sa určia a posúdia rozdiely, medzery a potenciál
rozvoja, ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, očakávané výsledky, skúsenosti z
predchádzajúceho programového obdobia, kvality postupov programovania,
vykonávania finančného riadenia, monitorovania a hodnotenia, prípadne pridanú
hodnotu Spoločenstva
– hodnotiace aktivity spojené s monitorovaním ROP počas programového
obdobia
– príprava podkladov pre následné hodnotenie, ktoré vykoná EK v spolupráci s
RO pre ROP
b) aktivity zamerané na spracovanie odborných posudkov, metodík, štúdií, hodnotení
vplyvu na životné prostredie, regionálnych analýz a iných analýz súvisiacich s
prípravou a vykonávaním OP

Limity celkových oprávnených výdavkov na projekt
Minimálne a maximálne celkové oprávnené výdavky nie sú stanovené.

Oprávnení žiadatelia
− Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
− Vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

Definovanie oprávneného územia
− Princíp sa územnej koncentrácie neuplatňuje
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