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Opatrenie 5.1.1.

Hlavné aktivity:

A1 Podpora podnikania a inovácií



Opatrenie 5.1.2.

Hlavné aktivity:

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti 

sídiel

C1 Komunitné sociálne služby

C2 Terénne a ambulantné služby



Opatrenie 5.1.2.

Hlavné aktivity projektu:

D1 Učebne základných škôl

D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít 

predškolských zariadení



Opatrenie 5.1.2.

Hlavné aktivity projektu:

E1 Trhové priestory



5.1.1. A. Zakladanie nových a podpora 

existujúcich mikro a malých podnikov, 

samostatne zárobkovo činných osôb, 

družstiev: 

A1 Podpora podnikania a inovácií:

- obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest, 

- nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením                 

obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb, 

- podpora marketingových aktivít, 

- podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov, sieťovanie    

na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností. 



5.1.2. Rozvoj základnej infraštruktúry v 

oblastiach:

B Dopravné prepojenie a dostupnosť sídel: 

B2. Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel 

Popis oprávnenej aktivity: 

• výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk, 

na linkách prepájajúcich obec s mestom, súčasťou môžu byť : 

- vnútorné a/alebo vonkajšie informačné tabule, 

- stacionárne informačné systémy, 



- budovanie prvkov a podpora opatrení na zvyšovanie bezpečnosti 

dopravy v mestách ako: 

- budovanie alebo rekonštrukcia nadchodov, podchodov, 

- budovanie alebo rekonštrukcia chodníkov, 

- odstraňovanie úzkych miest v doprave, 

- odstraňovanie bariér, 

- budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia prvkov na ochranu 

zraniteľných dopravy - cyklisti, chodci, 

- budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia vodorovného a zvislého 

dopravného značenia vrátane svetelnej signalizácie, 

- budovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia verejného osvetlenia v 

priamej nadväznosti na bezpečnosť dopravy a jej účastníkov, 

- systémy pre privolanie pomoci v prípade núdze. 



C1. Komunitné sociálne služby

Popis oprávnenej aktivity: 

• zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a modernizácia 

existujúcich zariadení pre poskytovanie komunitných a komunitných 

sociálnych služieb vrátane materiálno-technického vybavenia: 
- zariadenia podporovaného bývania, 

- zariadenia pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej 

fyzickej osoby, 

- nocľahárne, útulky, 

- nízkoprahové denné centrá, 

- rehabilitačné stredisko, 



- sociálne služby krízovej intervencie, 

- služby podpory rodiny s deťmi, 

- projekty investujúce do existujúcich    

transformovaných sociálnych centier, 

- komunitné služby materských centier, 

- jasle, 

- komunitné centrá.



C2. Terénne a ambulantné služby

- sociálne služby krízovej intervencie, 

- opatrovateľská služba,

- zriaďovanie nových alebo rekonštrukcia a 

modernizácia existujúcich ambulantných 

zariadení vrátane materiálno-technického 

vybavenia.



D. Infraštruktúra vzdelávania 

D1. Učebne základných škôl

Popis oprávnenej aktivity: 

• Vybudovanie, modernizácia odborných učební, laboratórií, 

jazykových učebníc základných škôl: 

- stavebno-technické úpravy existujúcich priestorov za účelom 

vytvorenia učební, 

- materiálno-technické vybavenie učební podľa typu učebne 



D2. Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení 

Popis oprávnenej aktivity: 

• Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení 

(materských škôl): 

- vybudovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia prostredníctvom 

stavebno-technických úprav materskej školy, 

- materiálno-technické vybavenie materskej školy, 

- úpravy areálu materskej školy (detské ihriská, športové zariadenia pre 

deti uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, 

záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania a pod.) 



E. Výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom 

podpory lokálnych producentov, 

E1 Trhové priestory.

Popis oprávnenej aktivity: 

• Výstavba, obnova a modernizácia mestských a obecných 

trhových priestorov za účelom podpory lokálnych 

producentov: 

- stavebno technické úpravy, 

- materiálno-technické vybavenie. 



Miera príspevku:

- Miera spolufinancovania príspevku v 

% - pre aktivitu A1 predstavuje 55%

- Miera spolufinancovania príspevku v 

% - pre aktivitu B2 – E1 predstavuje 

95%



Oprávnení žiadatelia:

A1 Podpora podnikania a inovácií 

- Samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú 

oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a 

oprávnenými prijímateľmi z OP RH,

- Mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, 

ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a 

oprávnenými prijímateľmi z OP RH



Oprávnení žiadatelia pre nasledovné 

opatrenia:

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

C1 Komunitné sociálne služby

C2. Terénne a ambulantné služby

D1 Učebne základných škôl

D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských 

zariadení

E1 Trhové priestory



Oprávnení žiadatelia:

Mestá a obce, združenia miest a obcí, 

mikroregionálne združenie, občianske združenia, 

neziskové organizácie, cirkevné organizácie



Výška príspevku

Opatrenie 5.1.1.

A1 Podpora podnikania a inovácií

Mini. výška príspevku na 1 projekt:  3 000 €

Max. výška príspevku na 1 projekt:  39 100 €



Výška príspevku

Opatrenie 5.1.2.

pre všetky aktivity B2 – E1

Min. výška príspevku na 1 projekt:  3 000 €

Max. výška príspevku na 1 projekt:  22 000 €



Ďakujem za pozornosť


