
 

 

SUMÁR VÝZVY 

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, 
školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách 

 

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 

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

Špecifický cieľ:             2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl 

Kód výzvy:                   IROP-PO2-SC222-2016-13 

Vyhlasovateľ výzvy:     Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

 

Riadiaci orgán pre IROP (ďalej aj „RO pre IROP”) uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.2.2 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).  

 
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

 
 

 organizácia štátnej správy (okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy, ústredný orgán štátnej správy ako 

zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania), 

 obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Košice, mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy 

ako zriaďovateľ základnej školy, 

 samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy, 

 mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako 

poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej 
školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť 
ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy), 

 subjekt zo súkromného sektora (právnická osoba alebo fyzická osoba) 

 
Oprávnené je celé územie Slovenskej republiky: menej rozvinutý región (celá SR mimo BSK) / viac rozvinutý región (BSK). 

 

 

OPRÁVNENÉ AKTIVITY
 

 
a) obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby 

vyrastajúce v inom jazykovom prostredí,  
b) obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov,  
c) obstaranie prírodovedných učební, 
d) obstaranie polytechnických učební, 
e) obstaranie IKT učební, 
f) stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební (nemôže byť realizovaná ako samostatná aktivita) 

 
Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky 
na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.  

 

KOĽKO? 
 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu:  35 601 822 EUR 



 

 

Samosprávny kraj Alokácia na kraj (zdroj EÚ) Alokácia pre RIÚS (zdroj EÚ) Alokácia pre MFO (zdroj EÚ) 

Bratislavský 4 000 000 858 643 3 141 357 

Trnavský 3 168 413 2 550 038 618 375 

Nitriansky 4 000 000 2 800 000 1 200 000 

Trenčiansky 3 000 000 2 700 000 300 000 

Banskobystrický 4 500 000 4 000 000 500 000 

Žilinský 4 777 170 3 821 736 955 434 

Prešovský 7 854 587 7 436 387 418 200 

Košický 4 301 652 1 854 964 2 446 688 

SPOLU 35 601 822 26 021 768 9 580 054 

 
 
Výška príspevku na projekt: 

 minimálna výška príspevku:  nie je stanovená       / maximálna výška príspevku:   200 000 EUR 

 
Celkové oprávnené výdavky (benchmark):  

 
 

 IKT učebňa (16 žiakov) - variant klientské stanice  16 930 EUR 430 EUR 

 IKT učebňa (16 žiakov) - variant notebook/tablet  21 780 EUR 730 EUR 

 Jazyková učebňa (16 žiakov)  10 830 EUR 430 EUR 

 Fyzikálna učebňa (16 žiakov)  57 130 EUR 180 EUR 

 Biologická/chemická učebňa (16 žiakov)  57 680 EUR 180 EUR 

 Polytechnická učebňa (učebňa) (16 žiakov)  58 340 EUR 80 EUR 

 Knižnica  52 450 EUR - 

 
V prípade vytvorenia odbornej učebne s vyššou/nižšou kapacitou ako 16 žiakov je možné pripočítať finančný ukazovateľ 
dodatočnej investičnej náročnosti na každého jedného žiaka.  
 
 
Intenzita pomoci:  

 štátna správa                                                    100 % 

 samospráva (obec, VÚC); neziskový sektor       95 % 

 subjekty zo súkromného sektora                    90 % 
 

 
PREDKLADANIE PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV A ŽIADOSTI O NFP 

 
 Projektové zámery sa predkladajú od 21.12.2016 do 28.2.2017 .   
 Žiadosti o NFP sa predkladajú:  

 Termín uzavretia 1. kola: 15.5.2017 

 Termín uzavretia 2. kola: 15.8.2017 - ďalšie kolá v intervale 3 mesiace.  

 Výzva je otvorená do vyčerpania finančnej alokácie. 

 
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 

 
 

 

Odborná učebňa Benchmark s 
DPH 

Dodatočná investičná 
náročnosť na 1 žiaka s DPH 


