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VÝZVA "PROCES DEINŠTITUCIONALIZÁCIE" 

Výzva č. IROP-PO2-SC211-2017-17 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok 

Poskytovatelia sociálnych služieb budú môcť získať finančné prostriedky na podporu 

prechodu z inštitucionálnej formy na komunitnú. Týka sa to zariadení sociálnych 

služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z fondov EÚ je vyčlenených 

takmer 68 miliónov eur. 

„Základným princípom tejto výzvy je budovanie tzv. deinštitucionalizovaných centier, laicky 

povedané, ide o presun klientov z veľkých anonymných centier do malých komunitných centier 

rodinného typu, čím budeme naprieč celým Slovenskom zvyšovať kvalitu týchto služieb,“ 

vysvetľuje Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja 

MPRV. 

Celkovo môžu regióny žiadať financie na uvedené typy aktivít:  

• rekonštrukcia, rozširovanie, a modernizácia vhodných stavebných objektov pre 

vytvorenie priestorových podmienok na  poskytovanie  a 

zabezpečenie  komunitnej  starostlivosti   v súlade s princípmi 

deinštitucionalizácie; 

• zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb 

a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane tých, ktoré poskytujú 

inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania detí v 

prirodzenom rodinnom prostredí, resp. opatrenia na podporu náhradného 

rodinného prostredia; 

http://www.mail-komplet.cz/
http://www.facebook.com/minagri.sr/
http://www.mail-komplet.cz/


• investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových 

vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK 

v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí; 

• opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov. 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 67 449 470 

EUR (zdroj EU), ktorá je stanovená podľa územnej príslušnosti na základe analýzy 

samosprávnych krajov vychádzajúcich z Regionálnych integrovaných územných stratégií 

(RIÚS) nasledovne:  

 

  Samosprávny    
          kraj 

     Alokácia na kraj     
        (zdroj EÚ) 

    Alokácia pre RIÚS 
             (zdroj EÚ) 

     Alokácia pre  
   MFO3 (zdroj EÚ) 

Bratislavský 4 750 000 1 019 639 3 730 361 

Trnavský 10 276 500 9 214 000 1 062 500 

Nitriansky 11 030 000 9 755 000 1 275 000 

Trenčiansky 6 400 000 5 400 000 1 000 000 

Banskobystrický 7 400 000 6 500 000 900 000 

Žilinský 5 521 770 5 521 770 0 

Prešovský 13 000 000 13 000 000 0 

Košický 9 071 200 5 525 000 3 546 200 

SPOLU 67 449 470 55 935 409 11 514 061 

Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy, obce, mestá, samosprávne kraje, 

subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného sektora 

Výzvu č.IROP-PO2-SC211-2017-17 na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok môžete nájsť na tomto odkaze. 

 

http://mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11593


 

Kam sa obrátiť v prípade otázok? 

Informácie týkajúce sa tejto výzvy môžu žiadatelia o NFP získať od RO pre IROP na webovom sídle 
RO pre IROP www.mpsr.sk, ako aj od príslušného SO pre IROP na webovom sídle SO pre IROP: 

www.tsk.sk,  
www.trencin.sk,  
www.zilinskazupa.sk,  
www.zilina.sk, 
www.unsk.sk,  
www.nitra.sk,  
www.vucke.sk, 
www.kosice.sk/irop.php, 
www.banskabystrica.sk, 
www.pokraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/vyzvy-irop/, 
www.presov.sk, 
www.iropba.sk,  

www.iropbsk.sk, 

www.trnava-vuc.sk,  
www.trnava.sk,  

a zároveň jednou z nasledovných foriem:   

a) Písomnou formou - žiadatelia môžu svoje otázky posielať na adresy RO/SO pre IROP, 
  
b) Elektronickou formou na e-mailovej adrese RO/SO pre IROP:  
 

irop@land.gov.sk (pre žiadateľov z územia RIÚS Banskobystrického kraja, okrem žiadateľov z 
mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica) a pre žiadateľov „samosprávny kraj“), 
soro@kosice.sk (pre žiadateľov z mestskej funkčnej oblasti mesta Košice),   
soirop@banskabystrica.sk (pre žiadateľov z mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica),  
soirop@trencin.sk (pre žiadateľov z mestskej funkčnej oblasti mesta Trenčín),   
soirop@nitra.sk (pre žiadateľov z mestskej funkčnej oblasti mesta Nitra),  
soirop@zilina.sk (pre žiadateľov z mestskej funkčnej oblasti mesta Žilina),  
so@presov.sk (pre žiadateľov z mestskej funkčnej oblasti mesta Prešov),  
soirop@trnava.sk (pre žiadateľov z mestskej funkčnej oblasti mesta Trnava),  
sovucke@vucke.sk (pre žiadateľov z územia RIÚS Košického kraja okrem žiadateľov z mestskej 
funkčnej oblasti mesta Košice),  
soirop@unsk.sk (pre žiadateľov z územia RIÚS Nitrianskeho kraja okrem žiadateľov z mestskej 
funkčnej oblasti mesta Nitra),  
irop@vucpo.sk (pre žiadateľov z územia RIÚS Prešovského kraja okrem žiadateľov z mestskej 
funkčnej oblasti mesta Prešov),  
irop@trnava-vuc.sk (pre žiadateľov z územia RIÚS Trnavského kraja okrem žiadateľov z 
mestskej funkčnej oblasti mesta Trnava),  
info.rius@zilinskazupa.sk (pre žiadateľov z územia RIÚS Žilinského kraja okrem žiadateľov z 
mestskej funkčnej oblasti mesta Žilina),  
infoiroptsk@tsk.sk (pre žiadateľov z územia RIÚS Trenčianskeho kraja okrem žiadateľov z 
mestskej funkčnej oblasti mesta Trenčín), 
irop@region-bsk.sk (pre žiadateľov z územia RIÚS Bratislavského kraja okrem žiadateľov z 
mestskej funkčnej oblasti mesta Bratislava), 
osoro@bratislava.sk (pre žiadateľov z mestskej funkčnej oblasti mesta 
Bratislava).                                                       

Na žiadosti o informácie týkajúce sa tejto výzvy zasielané na RO/SO pre IROP poštou alebo 
elektronicky odpovedá RO/SO pre IROP písomne alebo elektronicky v lehote najneskôr 10 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti na RO/SO pre IROP. Zároveň RO/SO pre IROP 
priebežne uverejňuje na vyššie uvedených webových sídlach najčastejšie kladené otázky a 
odpovede.  

https://www.tsk.sk/
http://www.trencin.sk/
http://www.zilinskazupa.sk/
http://www.zilina.sk/
https://www.unsk.sk/
http://www.nitra.sk/
http://www.vucke.sk/
http://www.kosice.sk/irop.php
http://www.banskabystrica.sk/
https://www.pokraj.sk/sk/samosprava/vyzvy-granty/vyzvy-irop/
http://www.presov.sk/
http://www.iropba.sk/
http://www.iropbsk.sk/
http://www.trnava-vuc.sk/
http://www.trnava.sk/


 

WORKSHOP: "VÝZVA DEINŠTITUCIONALIZÁCIA" 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky si Vás dovoľuje pozvať na 
workshop, ktorého cieľom bude prezentácia výzvy v rámci ŠC 2.1.1- výzva na predkladanie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych 
služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na 
komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP v programovom období 2014-
2020. 

Miesto:       Mestský Úrad v Nitre, Štefánikova trieda 610, 950 06, Veľká zasadačka 
Dátum:       21.jún 2017 
Čas:           10:00 hod 

Zároveň si Vás dovoľujeme poprosiť o zaslanie menného zoznamu nominovaných zástupcov na 
mailovú adresu zuzana.janecek@land.gov.sk najneskôr do 15.6.2017 do 12:00 hod. 

 

VÝZVA: č.1/2017/PO4 na výber odborných hodnotiteľov  žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok (NFP)  

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán  pre 
Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu č.1/2017/PO4 na výber odborných 
hodnotiteľov  žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) pre: 

- prioritnú os 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom  na životné prostredie 
- špecifický cieľ 4.2.1 Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou 

vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych 
dopadov na životné prostredie a 

- špecifický cieľ 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 ovzdušia a hluku  

Ďalšie vyhodnocovacie termíny: 
K poslednému dňu každého nasledujúceho kalendárneho mesiaca do ukončenia výzvy.  

Viac informácií nájdete v časti "Výzvy na výber odborných hodnotiteľov". 
 

ZASADNUTIE MONITOROVACIEHO VÝBORU  

 
5. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Integrovaný regionálny operačný program, sa konalo 
dňa 23. mája 2017 v Trenčíne. 

Generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja, Ing. Marek Mitošinka, poďakoval 
sprostredkovateľským orgánom pre IROP, Európskej komisii, Centrálnemu koordinačnému orgánu 
i Orgánu auditu za úspešné ukončenie procesu dezignácie operačného programu dňa 5. mája 2017. 
Ing. Renáta Pečová, riaditeľka odboru riadenia programov regionálneho rozvoja MPRV SR, 
informovala zúčastnených o 17 vyhlásených výzvach v rámci IROP v celkovom objeme 766 mil. 
eur, čo predstavuje 43,7 % z celkovej alokácie IROP. 

mailto:zuzana.janecek@land.gov.sk
http://mpsr.sk/index.php?navID=1195&navID2=1195&sID=67&id=11584


 

 
P. Eva Wenigová z generálneho riaditeľstva pre regionálnu 
a mestskú politiku EK zablahoželala Riadiacemu orgánu pre 
IROP  k ukončeniu procesu dezignácie a poďakovala za 
všetku prácu RO pre IROP v minulom roku. 

 
Ing. Milan Muška zo Združenia miest a obcí Slovenska, 
ocenil, že boli vytvorené predpoklady pre úspešnú 
implementáciu IROP, poďakoval p. generálnemu riaditeľovi 
a celému jeho tímu za ústretový prístup, neustálu 
komunikáciu a hľadanie spoločných riešení. Ocenil tiež 
dvojkolovosť procesu výberu projektov, ktorá prispieva 
k efektívnemu projektovému manažmentu. Na základe prezentovanej štatistiky úspešnosti výziev 
sa potvrdil veľký záujem zo strany žiadateľov v jednotlivých mestách a obciach o realizáciu projektov 
financovaných z IROP. 

Do konca roka 2017 bude celkový objem výpísaných výziev činiť  70% na celkovej alokácii IROP. 
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Toto je informačný newsletter programu Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020. 
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