INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV
REGIONÁLNEHO OPERAČNÉHO PROGRAMU NA ROK 2012

Indikatívny časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
(ďalej len „harmonogram výziev“) informuje potenciálnych žiadateľov o predpokladaných termínoch
vyhlásenia výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre jednotlivé opatrenia a nižšie oblasti podpory
Regionálneho operačného programu (ďalej len „ROP“) v kalendárnom roku 2012.
Dňa 26.10.2010 bol Monitorovacím výborom pre ROP schválený návrh revízie ROP, ktorý bol
následne dňa 29.10.2010 oficiálne predložený na schválenie Európskej komisii. Dňa 15.12.2010
Riadiaci orgán pre ROP oznámil potenciálnym žiadateľom a verejnosti, že vzhľadom na rozsah a
charakter prebiehajúcej revízie ROP do jej schválenia Európskou komisiou nie je možné zo strany
Riadiaceho orgánu pre ROP reálne odhadnúť termíny vyhlásenia jednotlivých výziev a teda ani
pripraviť a uverejniť harmonogram výziev na rok 2011. Revízia ROP bola oficiálne schválená
rozhodnutím č. K(2011)5362 z 2.augusta 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007)4449,
ktorým sa prijíma Regionálny operačný program 2007-2013. Následne Riadiaci orgán pre ROP začal
so zapracovávaním revidovanej stratégie ROP do programovej a riadiacej dokumentácie a zároveň
pokračoval v úsilí riešiť problematiku nadschválenia finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1
Infraštruktúra vzdelávania ROP. Z týchto dôvodov neboli v rámci ROP do konca roku 2011 vyhlásené
žiadne nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (s výnimkou písomných
vyzvaní pre opatrenie 7.1 Európske hlavné mesto Kultúry – Košice 2013).
Predpokladom vyhlásenia výziev uvedených v tomto harmonograme je vykonanie komplexnej
aktualizácie riadiacich dokumentov ROP na základe revidovaného ROP (Programový manuál,
Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, hodnotiace a výberové kritériá a pod.).
Aktuálna dosiahnutá úroveň rozdelenia disponibilných finančných prostriedkov na ROP
v programovom období 2007-2013 umožňuje v rokoch 2012 až 2015 vyhlasovať výzvy len s ohľadom
na rozdelenie zostatkových alokácií finančných prostriedkov na jednotlivé oblasti podpory ROP
v zmysle revidovanej stratégie ROP a s ohľadom na naplnenie plánovaných indikatívnych alokácií na
NUTS 3 regióny v zmysle schváleného finančného plánu ROP.
Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP sú uverejňované na webovej stránke www.ropka.sk, ako aj
formou odkazu na stránke Centrálneho koordinačného orgánu www.nsrr.sk. V prípade
decentralizovaných
opatrení
sú
výzvy
uverejňované
aj
na
stránkach
jednotlivých
sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom (samosprávnych krajov) www.vucbb.sk,
www.vucke.sk, www.unsk.sk, www.po-kraj.sk, www.tsk.sk, www.trnava-vuc.sk, www.regionzilina.sk.
Výzvy v rámci jednotlivých opatrení ROP majú spravidla priebežný charakter (viď. Príručka pre
žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP).
V prípade individuálnych projektov v rámci opatrení 6.1 a 7.1 ROP nie sú vyhlasované výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Oprávnení žiadatelia sú o možnosti
predkladať žiadosti o NFP informovaní na základe doručenia individuálnych písomných vyzvaní.
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Indikatívny harmonogram výziev Regionálneho operačného programu na rok 2012:
oblasť podpory ROP
2.1 b) podpora komunitných centier zameraných na
posilňovanie sociálnej inklúzie
Výzva výlučne pre schválené LSKxP
4.1 a) samostatné dopytovo orientované projekty – obnova
obcí postihnutých povodňami
V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 566/2010 a externú
analýzu smerovania intervencií vypracovanú spoločnosťou KPMG
Slovensko pre oblasti/obce najviac postihnuté povodňami
4.1 b) infraštruktúra bývania – budovanie bytových domov pre
marginalizované skupiny
Pre vybrané mestá/obce v Banskobystrickom, Košickom
a Prešovskom kraji, v ktorých sa realizuje integrovaný prístup pri
riešení problematiky marginalizovaných skupín, najmä pre
mestá/obce so schválenými LSKxP
4.1 c) projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo
vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých
povodňami
V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 566/2010 a externú
analýzu smerovania intervencií vypracovanú spoločnosťou KPMG
Slovensko pre oblasti/obce najviac postihnuté povodňami, najmä
pre obce so schválenými LSKxP
4.1 d) neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov
5.1 regionálne komunikácie (oznam o možnosti predkladať
projektové návrhy) – obnova ciest vo vybraných oblastiach
postihnutých povodňami
V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 566/2010 a externú
analýzu smerovania intervencií vypracovanú spoločnosťou KPMG
Slovensko pre oblasti najviac postihnuté povodňami
5.1 regionálne komunikácie (výzva na predkladanie žiadostí
o NFP) – obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých
povodňami
V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 566/2010 a externú
analýzu smerovania intervencií vypracovanú spoločnosťou KPMG
Slovensko pre oblasti najviac postihnuté povodňami
Zdroj: Riadiaci orgán pre ROP, 2011
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Poznámky:
1) Aktualizácia harmonogramu výziev bude vykonaná v prípade, že posun oproti predpokladanému indikatívnemu termínu vyhlásenia výzvy
predstavuje viac ako 3 mesiace. K aktualizácii Indikatívneho harmonogramu výziev ROP na rok 2012 môže dôjsť na základe vývoja
implementácie ROP v prvej polovici roku 2012.
2) Indikatívna alokácia pre danú priebežnú výzvu je uvedená v texte vyhlasovanej výzvy.
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