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MIRRI SR ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 14.9.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o 

nenávratný finančný príspevok s kódom: IROP-PO2-SC223-2021-68 zameranú na: 

„Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní“ 
 
 

Hodnotiace kolá: 15.11.2021, 17.01.2021 
Alokácia: 19 125 000 Eur 
Min. výška NFP: nie je stanovená            
Max. výška NFP: nie je stanovená  
Spolufinancovanie: 5% 
 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:  

• organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy), stredné odborné školy/odborné 
učilištia)  

• samosprávne kraje, stredné odborné školy/odborné učilištia,  

• mimovládne/neziskové organizácie (nezisková organizácia nezisková organizácia ako 
poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská 
spoločnosť, združenie, stredné odborné školy/odborné učilištia, 

• právnické a fyzické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obch. zákonníka), stredné odborné školy/odborné 
učilištia. 
 

OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT:   
a) obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre  
o praktické vyučovanie,  
o odborný výcvik, odbornú prax,  
o celoživotné vzdelávanie,  
o jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,  
o knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti,  
 
b) obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace 
stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,  
 
c) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a 
areálov  
o stredných odborných škôl,  
o centier odborného vzdelávania a prípravy,  
o stredísk odbornej praxe,  
o školského hospodárstva,  
 
e) zvýšenie energetickej hospodárnosti budov  
o stredných odborných škôl,  
o centier odborného vzdelávania a prípravy,  
o stredísk odbornej praxe,  
o školských hospodárstiev a  
o internátov.  
 
 

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


                                                                                                                                                     
 

MEDIINVEST Consulting, s.r.o. | sídlo: Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš  | kancelária: Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov 
IČO: 45483078  | IČ  DPH: SK2023019911  | Bankové spojenie:  VÚB a.s., Prešov – Masarykova 13 |IBAN: SK940200 0000 0027 3358 1251 

www.mediinvest.sk  | mediinvest@mediinvest.sk  | sekretariat@mediinvest.sk  , tel. 0948 056 856, 0948 174 346, 0948 222 660  
ZQ 1-01 

 

 
Typ aktivity e) nie je možné realizovať ako samostatný typ aktivity len v kombinácii s aktivitami a), až c).  
 
Typy aktivít b), c) a e) je možné realizovať len v kombinácii s aktivitou a).  
 
 
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 
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