
Fond Opatrenie PRV/IROP Čo sa dá riešiť 
Oprávnený 

žiadateľ 

Výška 

príspevku 
Spolufinancovanie Harmonogram 

Počet 

projektov 

PRV 

4.1 - Podpora investícií 

do poľnohospodár-

skych podnikov 

 investície do hmotného 

a nehmotného majetku, t.j. do 

výstavby, rekonštrukcie 

a modernizácie objektov určených 

pre poľnohospodársku prvovýrobu  

 investície do obstarania technického 

a technologického vybavenia 

 investície do výstavby, rekonštrukcie 

a modernizácie skladovacích kapacít 

a pozberovej úpravy a odbytu  

 investície do technológií určených na 

znižovanie emisií skleníkových 

plynov 

FO a PO 

podnikajúce 

v poľnohosp. 

10 000 – 25 

000 
50% marec 2019 3 

6.4 - Podpora investícií 

do vytvárania a rozvoja 

nepoľnohospodárskych 

činností (vidiecky 

cestovný ruch) 

 výstavba ubytovacích zariadení 

 rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich ubytovacích zariadení, 

ako aj nevyužívaných objektov na 

ubytovacie zariadenie a to s 

kapacitou od 5 do 30 lôžok, 

v nadväznosti na vytvorenie alebo 

modernizáciu areálu na rozvoj 

rekreačných a relaxačných činností. 

FO a PO 

podnikajúce 

v poľnohosp. 

10 000 – 20 

000 
45% júl 2019 2 

7.2 - Podpora na 

investície do vytvárania, 

zlepšovania alebo 

rozširovania všetkých 

druhov infraštruktúr 

malých rozmerov 

vrátane investícií do 

energie z obnoviteľných 

zdrojov a úspor energie 

 výstavba a rekonštrukcia miestnych 

komunikácií, chodníkov výstavba, 

rekonštrukcia a údržba 

odvodňovacích kanálov  

 zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a 

tvorba verejných priestranstiev, 

námestí, parkov, verejnej zelene 

obce 

5 000 – 20 000 
(2.2 – dopravné 

prepojenie 

a dostupnosť) 

 

5 000 – 13 000 

(3.2 – zlepšenie 

kvality zelene 

a celkového 

vzhľadu obcí) 

100% marec 2018 

2 (2.2) 

 

3 (3.2) 

7.4 - Podpora na 

investície do vytvárania, 

zlepšovania alebo 

rozširovania miestnych 

základných služieb pre 

vidiecke obyvateľstvo 

 investície do voľného času vrátane 

príslušnej infraštruktúry – napr. 

výstavba/rekonštrukcia/modernizácia 

športovísk a detských ihrísk, 

amfiteátrov, investície do 

rekonštrukcie nevyužívaných 

obce 

 

OZ  

10 000 – 

20 000 (1.1 – 

rozvoj 

podnikania) 

 

100% (obce) 

 

95% (OZ) 

jún 2018 

 

marec 2020 

2 (1.1 – 2x 

obec) 

 

2 (2.1 – 2x 

obec) 

 



vrátane voľného času 

a kultúry a súvisiacej 

infraštruktúry 

objektov v obci pre 

komunitnú/spolkovú činnosť vrátane 

rekonštrukcie existujúcich 

kultúrnych domov 

 zriadenie nových, prístavba, 

prestavba, rekonštrukcia 

a modernizácia existujúcich domov 

smútku vrátane ich okolia 

 investície spojené s odstraňovaním 

malých tzv. divokých skládok 

odpadov resp. opusteného odpadu  

 rekonštrukcie nevyužívaných 

objektov v obci pre podnikateľskú 

činnosť, výstavba/rekonštrukcia 

tržníc pre podporu predaja miestnych 

produktov 

5 000 – 38 000 
(2.1 – 

dobudovanie 

a skvalitnenie 

verejnej 

infraštruktúry 

a turistických 

atraktivít) 

 

3 000 – 20 000 

(3.1 – čierne 

skládky) 

 

5 000 – 20 000 

(3.3 – rozvoj 

infraštruktúry 

športu 

a rekreácie) 

3 (3.1 – 2x 

OZ) 

 

3 (3.3 – 2x 

OZ) 

7.5 - Podpora na 

investície do rekreačnej 

infraštruktúry, 

turistických informácií a 

do turistickej 

infraštruktúry malých 

rozmerov na verejné 

využitie 

 investície, ktoré súvisia s vytvorením, 

udržiavaním, obnovou 

a skvalitňovaním turisticky 

zaujímavých objektov, bodov a miest 

vrátane príslušnej infraštruktúry – 

miestne kultúrne, historické, prírodné 

a iné objekty a zaujímavosti, 

zriadenie múzejných a galerijných 

zariadení a pod. 

 investície do rekreačnej 

infraštruktúry, turistických informácií 

a informačných tabúľ v turistických 

lokalitách na verejné využitie, 

budovanie drobných obslužných 

zariadení pre turistov, informačné 

body, smerové tabule, KIOSKy a 

pod.;  

 budovanie, rekonštrukcia náučných 

chodníkov, cykloturistických 

chodníkov, ich napojenie na náučné 

chodníky, budovanie doplnkovej 

infraštruktúry (odpočinkové miesta, 

prístrešky, stojany na bicykle a pod.), 

obce  

 

OZ 

5 000 – 18 000 

(2.1 – 

dobudovanie 

a skvalitnenie 

verejnej 

infraštruktúry 

a turistických 

atraktivít) 

 

3 000 – 25 000 

(2.3 – rozvoj 

informovanosti 

o MR VITIS) 

 

5 000 – 15 000 

(3.3 – rozvoj 

infraštruktúry 

športu 

a rekreácie) 

100% (obce) 

 

95% (OZ) 

január 2019 

 

január 2020 

2 (2.1 – 2x 

obec) 

 

3 (2.3 – 3x 

OZ) 

 

3 (3.3 – 1x 

NO) 



výstavba vyhliadkových veží, 

budovanie, údržba a obnova 

cykloturistického značenia na 

existujúcich cykloturistických trasách 

a pod. 

IROP 

5.1.1 - Zvýšenie 

zamestnanosti na 

miestnej úrovni 

podporou podnikania 

a inovácií 

a) obstaranie hmotného majetku pre 

účely tvorby  pracovných miest 

b) nutné stavebnotechnické úpravy 

budov spojené s umiestnením 

obstaranej technológie a/alebo 

s poskytovaním nových služieb 

c) podpora marketingových aktivít 

d) podpora miestnych produkčno-

spotrebiteľských reťazcov, 

sieťovanie na úrovni miestnej 

ekonomiky a výmena skúseností 

SZČO 

 

MSP 

30 000 – 65 

000 
55% november 2018 3 

5.1.2 - Infraštruktúra 

vzdelávania 

 skvalitnenie a rozšírenie kapacít 

predškolských zariadení 
obce 

10 000 – 50 

000 
95% apríl 2020 2 

5.1.2 - Dopravné 

prepojenie a dostupnosť 

sídiel 

 výstavba, modernizácia, 

rekonštrukcia  zastávok, staníc, 

parkovísk, na linkách prepájajúcich 

obec s mestom  

 zriaďovanie, obnova a výstavba 

cyklistických trás zabezpečujúcich 

dopravu osôb do a zo zamestnania 

alebo k verejným službám (napr. 

trasy vedúce k vlakovým, 

autobusovým zastávkam a staniciam 

v obciach a mestách) vrátane 

investícií do doplnkovej cyklistickej 

infraštruktúry vrátane odpočívadiel, 

chránených parkovísk pre bicykle 

obce 5 000 – 35 000 95% február 2019 3 

5.1.2 - Sociálne služby a 

komunitné služby 

 investície do hmotného majetku 

a nehmotného majetku 

 rekonštrukcia/obnova existujúcich 

zariadení pre komunitné sociálne 

služby 

 materiálno-technologické vybavenie 

OZ 

NO 

Cirkevné 

organizácie 

5 000 – 24 700 95% marec 2020 1 



 zvýšenie kapacity komunitných 

sociálnych služieb rozšírením 

objektov 

 investície do infraštruktúry 

Vlastné 

zdroje 

Vybudovanie 

mikroregionálnej 

televízie 

 výdavky súvisiace s vybudovaním 

vykrývačov televízneho signálu 

 technológia vykrývača, antény, 

materiál  

 konštrukcia vykrývača 

OZ 

PO/RO 

ZZPS 
0 – 70 000 100% december 2017 1 

 

 


