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Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok1 

(obdobie január  2020 až december 2020) 

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program 

Prioritná os: 5 Miestny rozvoj vedený komunitou 

Stratégia CLLD: Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou pre územie MAS Zemplín pod Vihorlatom, verzia 2.2 

MAS: Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. 

Dátum schválenia harmonogramu2: 14.10.2019 

Verzia:3 1.0 

 

Špecifický cieľ 
RO pre IROP4 

Aktivita 
MAS5 

Oprávnení žiadatelia 
Forma 
výzvy6 

Dátum 
vyhlásenia 

výzvy7 

Dátum 
uzavretia 

výzvy 

Indikatívna výška 
finančných 

prostriedkov 
určených na 

výzvu 

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti 
na miestnej úrovni podporou 
podnikania a inovácií 

A1 Podpora podnikania 
a inovácií 
 podpora miestnych 

produkčno-
spotrebiteľských 

 samostatne zárobkovo činné 
osoby, okrem tých, ktoré sú 
oprávnenými prijímateľmi z 
PRV v opatrení LEADER a 

otvorená 03/2020 
do 

vyčerpania 
alokácie 

60 000,00 EUR 

                                                 
1  V harmonograme sa uvádzajú údaje o plánovaných výzvach. Harmonogram výziev podlieha aktualizácii v prípade, ak dôjde k posunu vyhlásenia výzvy zaradenej v harmonograme o viac ako 

štyri mesiace alebo ak dôjde k vecným zmenám v údajoch, ktoré sú uvádzané v harmonograme. Za oprávnené sa považuje územie príslušnej MAS. 
2  MAS zverejňuje harmonogram výziev na kalendárny rok „n+1“ na svojom webovom sídle v termíne najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka „n“. MAS zasiela harmonogram aj 

RO pre IROP, ktorý ho následne zverejní na svojom webovom sídle. Dátum schválenia je dátumom, kedy výkonný orgán MAS schválil predmetnú verziu harmonogramu. 
3  MAS uvedie číslo verzie v celočíselnom označení vzostupne podľa počtu aktualizácii konkrétneho harmonogramu. 
4  MAS uvádza, pod ktorý špecifický cieľ RO pre IROP spadá predmetná výzva. MAS vyberá ŠC 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií alebo 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach. 
5  MAS vyberá príslušnú aktivitu v súlade s Konceptom implementácie stratégie CLLD.  
6  MAS vyhlasuje výlučne otvorené výzvy. 
7  Uvádza sa kalendárny mesiac a rok, v ktorom sa plánuje výzva vyhlásiť. 
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reťazcov, sieťovanie 
na úrovni miestnej 
ekonomiky a výmena 
skúsenosti 

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 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných 
vzťahov medzi vidieckymi 
rozvojovými centrami a ich 
zázemím vo verejných 
službách a vo verejných 
infraštruktúrach 

B2 Zvyšovanie 
bezpečnosti 
a dostupnosti sídiel 
 

 mestá/samostatné mestské 
časti a obce, 

 združenia miest a obcí, 

 mikroregionálne združenia otvorená  01/2020 
do 

vyčerpania 
alokácie 

195 000,00 EUR 
 

5.1.2 Zlepšenie udržateľných 
vzťahov medzi vidieckymi 
rozvojovými centrami a ich 
zázemím vo verejných 
službách a vo verejných 
infraštruktúrach 

C1 Komunitné sociálne 
služby 

 mestá/samostatné 
mestské časti a obce, 

 združenia miest a obcí, 

 mikroregionálne združenia 

 občianske združenia 

 neziskové a cirkevné 
organizácie 

otvorená 02/2020 
do 

vyčerpania 
alokácie 

160 000,00 EUR 

 

 


