
 

 

SUMÁR VÝZVY 

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl 

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 

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

Špecifický cieľ: 2.2.1. Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV

 

Riadiaci orgán pre IROP (ďalej aj „RO pre IROP”) uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.2.1 dvojkolový proces výberu projektov. 
Po získaní hodnotiacej správy projektového zámeru z prvého kola (výzva na predkladanie projektových zámerov) je žiadateľ 
oprávnený zúčastniť sa druhého kola procesu výberu projektov (výzva na predkladanie ŽoNFP). V prípade neúčasti žiadateľa 
v prvom kole bude žiadateľovi v prípade predloženia ŽoNFP v druhom kole zastavené konanie o žiadosti.  

 
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

 

 obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť mesta Košice, mestská časť mesta Hlavného mesta SR 
Bratislavy ako zriaďovateľ materskej školy, 

 mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ materskej školy, združenie 

ako zriaďovateľ materskej školy (zväz, spolok, spoločnosť, klub a. i.), 

 súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci - fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného 

zákonníka) ako zriaďovateľ materskej školy oprávnená vykonávať túto činnosť, 

 okresný úrad ako zriaďovateľ materskej školy 

 
V podmienkach tejto výzvy je umožnené predkladanie spoločných projektov, ktorých realizácia má dopad na špecifické územie, 
ktoré tvorí viac ako jedna obec. 

 

 

OPRÁVNENÉ AKTIVITY
 

a) výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov podporujúcich inkluzívne vzdelávanie; 
b) rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou 

dispozície objektov; 
c) stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho 

vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ); 
d) stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých 

aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania, sadové 
úpravy a zeleň; 

e) obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;   
f) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl. 

 Žiadateľ je povinný rozširovanie kapacít materskej školy realizovať aktivitami pod písmenom a až c. Žiadateľ je 
zároveň povinný realizovať aj minimálne jednu z aktivít pod písmenom d. a e. Aktivitu f. nie je možné 
realizovať ako samostatnú aktivitu. 

 Podmienkou oprávnenosti realizácie projektu je zvýšiť kapacitu materskej školy minimálne o 10 miest a reálne tieto 
miesta obsadiť. 



 

 

KOĽKO? 
 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu:  79 757 690 EUR 

Samosprávny kraj 
Alokácia na kraj 

(zdroj EÚ) 
Alokácia pre RIÚS 

(zdroj EÚ) 
Alokácia pre MFO 

(zdroj EÚ) 

Bratislavský 8 000 000 1 717 286 6 282 714 

Trnavský 8 075 000 5 950 000 2 125 000 

Nitriansky 12 400 000 9 000 000 3 400 000 

Trenčiansky 4 000 000 3 300 000 700 000 

Banskobystrický 10 000 000 4 000 000 6 000 000 

Žilinský 12 628 580 9 228 578 3 400 002 

Prešovský 16 891 266 15 973 266 918 000 

Košický 7 762 844 4 317 910 3 444 934 

 

SPOLU 79 757 690 53 487 040 26 270 650 

 
 
Limity celkových oprávnených výdavkov na projekt: 

 minimálne oprávnené  výdavky                   nie sú stanovené              

 maximálne oprávnené výdavky                   1 000 000 EUR 

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (benchmark): 

 nová kapacita pre 1 dieťa:           6 700 EUR 

 zlepšenie existujúcej kapacity pre 1 dieťa:        2 500 EUR   

Intenzita pomoci:  

 okresný úrad                                                                                                           100 % 

 obec, mesto, mestská časť BA/ KE, mimovládne / neziskové organizácie  95 % 

 subjekty zo súkromného sektora                                                                      90 % 

 

 
PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV

 
Typ výzvy:  uzavretá 
Dátum vyhlásenia:  03.11. 2016  
Dátum uzavretia:  10.01. 2017  

 
 
 
 
 
PONÚKAME VÁM

 
 

 vypracovanie komplexnej projektovej žiadosti  

 implementáciu Vášho projektu - externý projektový manažment 

 zabezpečíme pre Vás celý projektový cyklus, alebo jeho určitú časť podľa Vašich požiadaviek a potrieb 

 
 

 


