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Operačný program Základná infraštruktúra (OPZI)
2004 - 2006

Opatrenie 3.1. Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry v regiónoch

Podopatrenie 3.1.3 Budovania a rozvoj sociálnej infraštruktúry

� zrealizovaných  26 projektov zo 122 prijatých projektov 

� v  celkovej hodnote  91 mil. EUR ( 346 mil. Sk )
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Operačný program Základná infraštruktúra
2004 - 2006

� prijatých iba 12 projektov organizácii (napr. n.o., o.z. atď.) 
kde konečným prijímateľom neboli obce, mestá a VÚC/resp. 
iné štátne organizácie 

� väčsina prijatých projektov nespĺňala podmienky hodnotenia :  

- nevysporiadané vlastnícke vzťahy

- existencia konečného prijímateľa menej ako 3 roky 

- projektové zámery na neoprávnené aktivity 



Regionálny operaččččný program (ROP)   
2007 - 2013

Globálny cieľľľľ ROP:
zvýšenie kvality a dostupnosti občianskej infraštruktúry  
a vybavenosti v regiónoch

Tematická koncentrácia intervencií:
- zariadenia občianskej infraštruktúry
- dopravná a sídelná vybavenosť územia

Územná koncentrácia intervencií:
prioritne do inovačných a kohéznych pólov rastu 



Alokácia z ERDF
na ROP

v programovom období
2007-2013

1,445 mld. EUR



Prioritné osi  ROP :

1. Infraštruktúra vzdelávania 
2. Infraštruktúra sociálnych služžžžieb, 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja turizmu
4. Regenerácia sídiel
5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú

obslužnosť regiónov
6. Technická pomoc



Prioritná os 2 - Infraštruktúra sociálnych 
služieb, sociálnoprávnej ochrany a 

sociálnej kurately

� Opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych 
služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately 

cieľ:       zvýšenie úrovne poskytovaných služieb v sociálnej oblasti 

alokácia na roky 2007 - 2013:  270 mil. EUR       /3x viac ako v OPZI/

- 230 mil. EUR z ERDF

- 27 mil. EUR z ŠR SR



Oprávnené aktivity v rámci PO 2

� rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia 
existujúcich zariadení

� budovanie nových zariadení

� obstaranie vybavenosti 



� obec/mesto založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.

� vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. 

� MPSVaR SR ako zriaďovateľ špecializovaných subjektov 

v zmysle zákona č. 523/2004  Z.z.  

� neziskové organizácie založené v zmysle zákona č. 213/1997 Z.z. 

� obchodné spoločnosti založené podľa obchodného zákonníka 

č. 513/1991 Zb. 

� cirkvi a náboženské spoločnosti založené podľa zákona 
č. 308/1991 Zb.

Oprávnení prijímatelia v rámci PO 2



Tešíme sa na spoluprácu.

ĎĎĎĎAKUJEME ZA POZORNOSŤŤŤŤ!


