
 

 

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v 
rámci Iniciatívy Catching-up Regions 

 
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2020-57 
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 

Vyhlasovateľ výzvy:         Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

Termín vyhlásenia:   15.4.2020 

Termín uzavretia:             15.7.2020 a 15.10.2020 

Vyčlenené finančné prostriedky na celú výzvu: 28 000 000 EUR 

 
 

Oprávnený subjekt – žiadateľ:    

 

• subjekty verejnej správy (samosprávny kraj, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy Cathching-up Regions)  
 

 

Spôsob financovania:    

Predfinancovanie a refundácia, resp. ich kombinácia. 

Min. výška príspevku nie je stanovená. 

Max. výška príspevku nie je stanovená. 

Príspevok zo zdrojov IROP: 95% (z vlastných zdrojov žiadateľa 5%) 

 

Podporované aktivity v rámci výzvy:    

 
Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre:  

• praktické vyučovanie,  

• odborný výcvik, odbornú prax,  

• celoživotné vzdelávanie,  

• jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,  

• knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti,  
na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe a 
školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy. 
 
Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné 
úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania. 
 
Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov:  

• stredných odborných škôl,  

• centier odborného vzdelávania a prípravy,  

• stredísk odbornej praxe,  



 

 

• školského hospodárstva,  
súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania, a vybavenosťou pre širšiu 
komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy,  
 
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov:  

• stredných odborných škôl,  

• centier odborného vzdelávania a prípravy,  

• stredísk odbornej praxe,  

• školských hospodárstiev a  

• internátov.  
 
Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce 
regióny, pričom táto podpora môže zahŕňať aj výstavbu budov pre odborné vzdelávanie a prípravu. 
  
Typ poslednej aktivity zahŕňa aj:  

• modifikáciu verejných priestorov a školských areálov,  

• podporu multifunkčných areálov,  

• vytvorenie kreatívnych zón pre žiakov, partnerov a verejnosť,  

• podporu prezentačných centier pre zvýšenie atraktivity stredného odborného školstva.  
 
 

Územie, kde sa môžu aktivity projektu realizovať:    

 
Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území Prešovského kraja a mestského funkčného 
územia krajského mesta Prešov. 
 

Podmienky, ktoré treba splniť, ak máte záujem o danú výzvu:    

• nebyť dlžníkom na daniach; 

• nebyť dlžníkom poistného na zdravotnom poistení;  

• nebyť dlžníkom na sociálnom poistení;  

• voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo 
v reštrukturalizácii;  

• nie je podnikom v ťažkostiach; 

• žiadateľ ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu, ani prokurista/i, ani osoba 
splnomocnená zastupovať žiadateľa v konaní o ŽoNFP neboli právoplatne odsúdení za trestné činy 
stanovené výzvou;  

 
 
Kontakt pre bližšie informácie:   
Octigon, a.s. 
Lucia Lanáková  
Mobil: +421 948 271 757 
Tel.: +421 2 4464 53 84, 
E-mail: lanakova@octigon.sk 
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