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Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok 

(obdobie január 2020 až december 2020) 

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os: 5 Miestny rozvoj vedený komunitou 

Stratégia CLLD: Stratégia CLLD MAS „Horný Šariš – Minčol“ 

MAS: MAS „Horný Šariš – Minčol“ 

Dátum schválenia harmonogramu: 31.10.2019 

Verzia: 1.0 

 

Špecifický cieľ 
RO pre IROP 

Aktivita 
MAS 

Oprávnení 
žiadatelia 

Forma výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzavretia 

výzvy 

Indikatívna výška 
finančných 

prostriedkov 
určených na výzvu 

Š.C. 5.1.2 Zlepšenie 
udržateľných 
vzťahov medzi 
vidieckymi 
rozvojovými 
centrami a ich 
zázemím vo 
verejných službách 
a vo verejných 
infraštruktúrach. 

D2. Skvalitnenie a 
rozšírenie kapacít 
predškolských 
zariadení 
Opatrenie č. 7: 
Investície do 
infraštruktúry 
a služieb súvisiacich 
so zlepšením 
udržateľných vzťahov 
medzi vidieckymi 
rozvojovými 
centrami a ich 
zázemím 

Obce 
 
združenia miest 
a obcí  
 

Otvorená       02/2020 
do vyčerpania 

alokácie 
17 266,66 EUR  
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Š.C. 5.1.2 Zlepšenie 
udržateľných 
vzťahov medzi 
vidieckymi 
rozvojovými 
centrami a ich 
zázemím vo 
verejných službách 
a vo verejných 
infraštruktúrach. 

B2 Zvyšovanie 
bezpečnosti a 
dostupnosti sídiel 
Opatrenie č. 7: 
Investície do 
infraštruktúry 
a služieb súvisiacich 
so zlepšením 
udržateľných vzťahov 
medzi vidieckymi 
rozvojovými 
centrami a ich 
zázemím 

Obce 
 
združenia miest 
a obcí  

 

Otvorená 03/2020  do vyčerpania 
alokácie 

68 733,34 EUR 

Š.C. 5.1.2 Zlepšenie 
udržateľných 
vzťahov medzi 
vidieckymi 
rozvojovými 
centrami a ich 
zázemím vo 
verejných službách 
a vo verejných 
infraštruktúrach. 

F2 Verejná 
kanalizácia 
Opatrenie č. 7: 
Investície do 
infraštruktúry 
a služieb súvisiacich 
so zlepšením 
udržateľných vzťahov 
medzi vidieckymi 
rozvojovými 
centrami a ich 
zázemím 

Obce 
 
združenia miest 
a obcí  

  

Otvorená 04/2020 do vyčerpania 
alokácie 

24 600,00 EUR 
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Š.C. 5.1.2 Zlepšenie 
udržateľných 
vzťahov medzi 
vidieckymi 
rozvojovými 
centrami a ich 
zázemím vo 
verejných službách 
a vo verejných 
infraštruktúrach. 

B1 Investície do 
cyklistických trás 
a súvisiacej 
podpornej 
infraštruktúry 
Opatrenie č. 7: 
Investície do 
infraštruktúry 
a služieb súvisiacich 
so zlepšením 
udržateľných vzťahov 
medzi vidieckymi 
rozvojovými 
centrami a ich 
zázemím 

Obce 
 
združenia miest 
a obcí  

 

Otvorená 05/2020 do vyčerpania 
alokácie 

29 400,00 EUR 

Š.C. 5.1.2 Zlepšenie 
udržateľných 
vzťahov medzi 
vidieckymi 
rozvojovými 
centrami a ich 
zázemím vo 
verejných službách 
a vo verejných 
infraštruktúrach. 

C1 Komunitné 
sociálne služby 
 
Opatrenie č. 8: 
Podpora pre 
organizácie 
poskytujúce 
komunitné, sociálne 
a iné miestne služby 

Občianske 
združenia 
 
neziskové 
organizácie 
 
cirkevné 
organizácie 

Otvorená 06/2020 do vyčerpania 
alokácie 

90 000,00 EUR 

 


