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Formálne náležitosti
Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:

2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším
verejným službám

Investičná priorita:

2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a
odbornej prípravy, zručností a celoživotného
vzdelávania prostredníctvom vývoja
vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:

Fond:

2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí
materských škôl
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)

Formálne náležitosti
Poskytovateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny
operačný program (RO pre IROP)
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava

Typ výzvy:

uzavretá

Dátum vyhlásenia: 03.11.2016
Dátum uzavretia: 19.1.2017
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.

Formálne náležitosti
Adresy doručenia na SO pre IROP:
- ak sa miesto realizácie projektu nachádza na území RIÚS
samosprávneho kraja mimo územia IÚS mestskej funkčnej oblasti
krajského mesta, žiadateľ predkladá dokumentáciu PZ na VÚC
Košice.
- ak sa miesto realizácie projektu nachádza na území mestskej
funkčnej oblasti krajského mesta, žiadateľ predkladá
dokumentáciu PZ na mesto Košice.
Mestská oblasť mesta Košice:
Košice, Trebejov, Sokoľ, Družstevná pri Hornáde, Budimír, Vajkovce, Rozhanovce, Beniakovce, Nižný Klátov, Hrašovík,
Košické Oľšany, Bukovec, Baška, Sady nad Torysou, Malá Ida, Košická Polianka, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Veľká Ida,
Kokšov - Bakša, Valaliky, Haniska, Geča, Čaňa, Sokoľany, Seňa, Bočiar, Belža, Kechnec, Milhosť, Kostoľany nad Hornádom

Úrad Košického samosprávneho kraja
Odbor SO pre IROP
Námestie Maratónu Mieru 1
Korešpondenčná adresa:
Strojárenská 3
042 66 Košice

Mesto Košice
Oddelenie SO pre IROP
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice

Formálne náležitosti
Žiadateľ predkladá PZ SO pre IROP v písomnej papierovej forme
vrátane všetkých príloh a v elektronickej forme na adresu SO pre
IROP.
PZ je možné predložiť na SO pre IROP jedným z nasledovných
spôsobov:
- osobne na podateľni SO pre IROP,
- doporučenou poštovou prepravou,
- kuriérskou službou.
Termíny osobného doručenia PZ na podateľni SO pre IROP:
Úrad Košického samosprávneho kraja
pondelok, utorok a štvrtok 7:30 - 14:30
streda 7:30 - 15:30
piatok 7:30 - 13:30

Mesto Košice
pondelok, utorok, štvrtok 08:00 - 15:00
streda: 08:00-18:00
piatok 08:00-14:30

Formálne náležitosti
Doručením projektového zámeru začína proces posudzovania PZ. Proces
posudzovania PZ zahŕňa proces administratívneho overenia, posúdenia PZ
a proces vydania hodnotiacej správy.
Žiadateľ je o výsledku posudzovania predloženého PZ informovaný
prostredníctvom oznámenia o zastavení posudzovania PZ, alebo vydania
hodnotiacej správy PZ.

SO pre IROP vydá pre všetky PZ prijaté v rámci výzvy a ktoré budú predmetom
posúdenia hodnotiace správy najneskôr do 25 pracovných dní od dátumu
uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov.
Do lehoty na vydanie hodnotiacej správy sa nezapočítava lehota potrebná na
predloženie chýbajúcich náležitostí zo strany žiadateľa.

Formálne náležitosti
Alokácia:
Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu
predstavuje 79 757 690 EUR (zdroj EÚ), ktorá je stanovená podľa
územnej príslušnosti na základe analýzy samosprávnych krajov
vychádzajúcich z Regionálnych integrovaných územných stratégií (ďalej
len „RIÚS“) nasledovne:
Samosprávny kraj

Alokácia na kraj
(zdroj EÚ)

Alokácia pre RIÚS
(zdroj EÚ)

Alokácia pre MFO
(zdroj EÚ)

Košický

7 762 844

4 317 910

3 444 934

SPOLU

79 757 690

53 487 040

26 270 650

Formálne náležitosti
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu je v rámci
tejto výzvy realizované v súlade s pravidlami stanovenými v Stratégii
financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre
programové obdobie 2014 - 2020, a to nasledovne:
Príspevok zo zdrojov IROP

Kategória regiónu

Žiadateľ

a)

Okresný úrad ako zriaďovateľ materskej školy

b)

Obec (obec ako zriaďovateľ materskej školy, mestská
časť mesta Košice ako zriaďovateľ materskej školy)

c)

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

d)

Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ
materskej školy, fyzická osoba ako zriaďovateľ materskej školy)

menej rozvinutý región

zdroje EÚ
(EFRR)
(% z COV)

Štátny
rozpočet
(% z COV)

Spolufinancovanie
zo zdrojov
prijímateľa
(% z COV)

85

15

0

85

10

5

85

5

10

Formálne náležitosti
Žiadateľ je povinný predložiť PZ riadne, včas a vo forme určenej výzvou na
predkladanie PZ.
PZ vrátane všetkých povinných príloh je žiadateľ povinný predložiť
v slovenskom jazyku.

Rozhodujúcim dátumom na splnenie podmienky podať PZ včas je
a) dátum odovzdania písomnej verzie PZ osobne na SO pre IROP (SO pre
IROP o prijatí vystaví žiadateľovi potvrdenie s vyznačeným dátumom
prijatia PZ) alebo
b) dátum odovzdania na poštovú, resp. inú prepravu (zasielanie
prostredníctvom kuriéra) najneskôr v deň uzávierky výzvy na predkladanie
PZ.
V prípade, ak žiadateľ nepredloží PZ riadne, včas a v určenej forme SO pre
IROP zastaví posudzovanie PZ a informuje o tom žiadateľa.
Predloženie PZ je popísané v Príručke pre žiadateľa, kap. 3.2.1 Spôsob
predkladania PZ

Nástroje na zacielenie podpory
Na zacielenie podpory IROP uplatňuje multikriteriálne hodnotenie
územných investičných jednotiek (obcí) na základe objektívne
zvolených overiteľných kritérií.

Celkový investičný potenciál je vyjadrený Indexom investičnej
účinnosti (ďalej aj „IIÚ“), ktorý je hodnotovým vyjadrením
investičného potenciálu územia realizácie projektu.
Určenie indexu investičnej účinnosti vrátane limitu nárastu kapacít je
uvedený v prílohe č. 2 Výzvy resp. v prílohe č. 8 PZ.
Kraj/mesto

Minimálna hodnota indexu investičnej
účinnosti

ÚIJ Košického kraja

15,00

ÚIJ mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Košice

15,00

OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU

V rámci špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl sú
pre túto výzvu oprávnené nasledovné aktivity:

a) výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho
vzdelávania;
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;
e) obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
f) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT REALIZÁCIE PROJEKTU

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi
oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto
výzva.
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.

Podmienka, že Žiadateľ neukončí fyzickú realizáciu všetkých
oprávnených hlavných aktivít projektu pred predložením projektového
zámeru a ani pred predložením ŽoNFP

Oprávnené výdavky podľa vzťahu k aktivitám

Maximálna a minimálna výška príspevku

Minimálna výška príspevku: nie je stanovená.
Maximálna výška príspevku: celkové oprávnené výdavky na
projekt nesmú presiahnuť 1 000 000 EUR (pričom výška NFP (zdroj
EÚ a štátny rozpočet)) pri žiadateľoch uvedených v časti 1.4 výzvy
pod písmenom:
- a) nesmie presiahnuť 1 000 000 EUR, (okresný úrad)
- b), c) nesmie presiahnuť 950 000 EUR. (mimovladky/neziskovky)
- d) nesmie presiahnuť 900 000 EUR. (súkromný sektor)
Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (t.j. benchmark) sú
stanovené nasledovne:
- max. vo výške 6 700 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít
materskej školy pre 1 dieťa,
- max. vo výške 2 500 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich
kapacít materskej školy pre 1 dieťa.

ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU

- Žiadateľ je povinný realizáciou aktivít projektu zvýšiť kapacitu
materskej školy minimálne o 10 miest.
- V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna
dĺžka realizácie projektu, pri dodržaní časovej oprávnenosti
výdavkov projektu (1.1.2014 - 31.12.2023)
- Podmienka zamedzenia duplicitného financovania
- Podmienka zachovania kapacity/materskej školy

Proces posudzovania projektového zámeru

SO pre IROP v procese posudzovania overuje splnenie podmienok v
súlade s výzvou a dokumentmi, na ktoré sa výzva odvoláva. Proces
posudzovania PZ prebieha v rámci nasledujúcich fáz:
1. Administratívne overenie PZ
2. Posúdenie PZ
3. Proces vydania hodnotiacej správy z posúdenia PZ
Bližšie informácie o postupe RO/SO pre IROP v rámci jednotlivých
fáz posudzovania PZ sú uvedené v Príručke pre žiadateľa, kapitola
4.1.
Podmienky stanovené v tejto výzve, ktoré nemajú informatívny
charakter, sú predmetom overovania a posúdenia PZ a musia
byť splnené bez ohľadu na skutočnosť, či ich úplné znenie je
priamo uvedené v texte výzvy alebo je uvádzané, resp. bližšie
popísané v dokumente/dokumentoch, na ktoré sa táto výzva
odvoláva.

Zverejňovanie informácií

RO/SO pre IROP zverejní na webovom sídle do 60 pracovných dní
od skončenia posudzovania PZ Zoznam PZ s pozitívnou
hodnotiacou správou a Zoznam PZ s negatívnou hodnotiacou
správou a zoznam PZ, ktoré nesplnili podmienky doručenia PZ.

Možné zmeny v ŽoPNF oproti ŽoPPZ

V porovnaní s posudzovaným projektovým zámerom nie je
možné v následne predloženej žiadosti o NFP zmeniť rozsah
nasledovných údajov, a to kumulatívne:
a) hodnoty merateľných ukazovateľov žiadosti o NFP znížiť o
viac ako 10%,
b) výška oprávnených výdavkov projektu v žiadosti o NFP zvýšiť
o viac ako 15%,
c) zmeny hlavných aktivít, ktorými by došlo k zmene povahy
projektu vzhľadom na výsledky podpory IROP v rámci
špecifického cieľa danej investičnej priority.
všetky tri podmienky, tzn. a), b), aj c) musia byť dodržané súčasne

Zmena a zrušenie výzvy

V nevyhnutných prípadoch, kedy nie je možné posúdiť projektové
zámery predložené na základe pôvodne vyhlásenej výzvy, alebo je
zmena potrebná za účelom jej optimalizácie, resp. vhodnejšieho
nastavenia, je RO pre IROP oprávnený v súlade s § 17 ods. 6, 7 a 8
zákona o príspevku z EŠIF výzvu zmeniť alebo zrušiť.

RO pre IROP je oprávnený vykonať zmeny formálnych náležitostí
výzvy (§ 17 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF), pričom v prípade
takýchto zmien je RO pre IROP povinný posudzovať ich dopad z
hľadiska zachovania princípov transparentnosti, rovnakého
zaobchádzania a primeranosti.

Kontakty a spôsob komunikácie
Informácie týkajúce sa tejto výzvy môžu žiadatelia získať od RO/SO
pre IROP na webovom sídle RO/SO pre IROP:
www.mpsr.sk
www.vucke.sk
http://www.kosice.sk/irop.php
a zároveň jednou z nasledovných foriem:
Písomnou formou - žiadatelia môžu svoje otázky posielať na adresy
RO/ SO pre IROP uvedené v časti 1.6. tejto výzvy.
Elektronickou formou na e-mailovej adrese:
irop@land.gov.sk
soro@kosice.sk
sovucke@vucke.sk;

Kontakty a spôsob komunikácie
Na žiadosti o informácie týkajúce sa tejto výzvy zasielané na SO pre
IROP poštou alebo elektronicky odpovedá SO pre IROP písomne
poštou alebo elektronicky v lehote najneskôr 10 pracovných dní odo
dňa doručenia žiadosti na SO pre IROP.
Zároveň priebežne uverejňuje na webovom sídle RO/SO pre IROP
najčastejšie kladené otázky a odpovede.
SO pre IROP neposkytuje v procese posudzovania PZ
žiadateľom žiadne informácie o priebehu posudzovania PZ až do
ich konečného informovania o výsledku posudzovacieho
procesu.
Upozorňujeme žiadateľov, aby priebežne sledovali vyššie uvedené
webové sídla RO/SO pre IROP, kde budú v prípade potreby
zverejňované aktuálne informácie súvisiace s vyhlásenou výzvou.

Ďakujem za pozornosť

Ing. Marcel Makróczy
vedúci referátu
implementácie projektov

