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MK SR ako sprostredkovateľský orgán pre IROP vyhlásilo dňa 10.08.2021 výzvu na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom: IROP-PO7-SC77-2021-75 zameranú na: 

„Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s 
pandémiou COVID-19“ 

 
 
 

Hodnotiace kolá: 11.11.2021 
Alokácia: 14 850 600 Eur 
Min. výška NFP: 30 tis. Eur / 50 tis. Eur           
Max. výška NFP: 200 tis. Eur 
Spolufinancovanie: 5%  
 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:  

• obec, mesto, mestská časť (BA, KE), samosprávny kraj, ktorý prevádzkuje kultúrnu inštitúciu bez 
právnej subjektivity  

• rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená obcou / mestom / mestskou časťou / 
samosprávnym krajom, ktorá je kultúrnou inštitúciou, alebo prevádzkuje kultúrnu inštitúciu bez 
právnej subjektivity 

 
OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT:   

1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii  

• rekonštrukcia interiéru – javisko, hľadisko, šatne, bezbariérovosť  

• nákup vybavenia a techniky - softvér, výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje zariadenia, 
náradie 

• neoprávnené sú akékoľvek exteriérové úpravy (terénne úpravy, zatepľovanie, výmena strechy) 

• úprava má slúžiť na zvýšenie návštevnosti a nie na zlepšenie podmienok pre zamestnancov 
inštitúcie  

• inovácie - zriadenie online prehliadky inštitúcie... 
 
2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie 

• nákup vybavenia: snímače teploty, bezdotykové dezinfekčné brány, germicídne žiariče, 
bezdotykové stojany s dezinfekciou, samosplachovacie systémy  

• rekonštrukcia sociálnych zariadení aj pre imobilných – bezdotykové batérie 

• nutné rekonštrukcie na zriadenie bezdotykového vstupu do budovy  
 

Všetky ostatné informácie ohľadom výzvy (podmienky oprávnenosti, oprávnené aktivity, podmienky 
poskytnutia pomoci, podmienky spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a pod.) Vám 
radi poskytneme v kancelárii spoločnosti MEDIINVEST Consulting, Volgogradská 9/B v Prešove alebo 
na tel. čísle: 0948 056 856.  
 
 

Tešíme sa na budúcu spoluprácu                                      
 
 
Tím MEDIINVEST Consulting, Prešov 

mailto:mediinvest@mediinvest.sk
mailto:sekretariat@mediinvest.sk

