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Pripravenosť projektu









premyslený projektový zámer
dlhodobá vízia – min. na 5-10 rokov po ukončení realizácie
projektu
vlastníctvo pozemkov (v niektorých OP dlhodobý prenájom)
vlastníctvo nehnuteľností (budov)
vypracovaná projektová dokumentácia
vydané právoplatné stavebné povolenie
možnosť zabezpečenia spolufinancovania (vlastné zdroje,
bankový úver)
vybraný dodávateľ (OVS alebo VO)

POSTUP:
 KTO je žiadateľ
 ČO je predmetom projektu
 AKÝ operačný program je vhodný

2

Oblasť priemyslu a služieb






projekty zamerané na inováciu alebo modernizáciu strojov,
prístrojov a zariadení, výrobných postupov a technológií
malé stavebné úpravy, rekonštrukcia prevádzkových
priestorov, ktoré výhradne súvisia so zabudovaním nových
strojov, prístrojov a zariadení, výrobných postupov
a technológií (nie sú to rekonštrukcie administratívnych
budov a výstavba nových priestorov)
projekty zamerané na úspory energie vo všetkých oblastiach
priemyslu a služieb vrátane izolácie stavebných objektov za
účelom zlepšenia ich tepelno-technických vlastností
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Oblasť poľnohospodárskej výroby




modernizácia fariem:
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov pre
oblasť rastlinnej výroby (pozberová úprava, skladovanie,
závlahové systémy, ovocné sady, vinohrady ap.),
živočíšnej výroby (ustajnenie, liahne, uskladnenie ap.),
pre oblasť mechanizácie (garáže, dielne, čerpacie stanice
ap.)
 využitie obnoviteľných zdrojov energie, využitie
geotermálneho vrtu
 obstaranie a modernizácia technického a technologického
vybavenia pre oblasť rastlinnej, živočíšnej výroby ako aj
mechanizácie poľnohospodárskych podnikov
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia technológií na
ochranu životného prostredia (spracovanie odpadu a čistenie
odpadových vôd atď.); technológií súvisiacich so
spracovávaním produktov na výrobu potravín
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Oblasť agroturistiky
Diverzifikácia poľnohospodárskych činností – cestovný ruch:
 investície do rekreačných a ubytovacích zariadení
 rekonštrukcia poľnohospodárskych objektov na agroturistické
objekty
 investície do výrobných a predajných objektov pre výrobu
nepoľnohospodárskeho charakteru
 investície do areálov slúžiacich pre rozvoj rekreačných a
relaxačných činností
 prestavba/prístavba časti rodinných domov na nízkokapacitné
ubytovanie
 kempingové ubytovanie
 výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových
relaxačných zariadení

5

Oblasť cestovného ruchu






Výstavba nových a modernizácia existujúcich zariadení
cestovného ruchu (kúpeľníctvo, doplnkové a športové služby,
kúpaliská, lyžiarske lanovky a vleky a pod.)
Vytváranie nových atrakcií v regiónoch (areály pre športovcov
apod.)
Podpora budovania mikroinfraštruktúry k strediskám CR,
ktorá sama o sebe neprodukuje zisk (parkoviská, inžinierske
siete, informačné tabule apod.)
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Obnova a rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb – podpora IP










podpora výstavby, obnovy a značenia lyžiarskych tratí,
vodných mól, prístavísk, termálnych kúpalísk, lanoviek vo
vlastníctve verejného sektora a pod.
zlepšenie vzhľadu obcí (verejné priestranstvá, parky)
rekonštrukcia a modernizácia miestnej infraštruktúry
(rekreačné zóny ap.)
rekonštrukcia pamäťových a fondových inštitúcií (múzeá,
galérie, knižnice ap.), nehnuteľných kultúrnych pamiatok
investície do objektov podporujúcich voľno časové aktivity
(detské ihriská)
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia miestnej technickej
infraštruktúry (dopravná infraštruktúra, vodohospodárska
infraštruktúra a ďalšia technická infraštruktúra)
výdavky na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia
pre obce a mestá
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Obnova a rozvoj obcí, občianskej
vybavenosti a služieb – podpora IP











výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás
rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu
investičných aktivít zameraných na miestne komunikácie,
chodníky a cyklistické trasy
rekonštrukcia a výstavba autobusových zastávok
rekonštrukcia a výstavba verejných sociálnych zariadení
obnova bytového fondu v mestských oblastiach (zateplenie,
rekonštrukcia a modernizácia napojení na inžinierske siete
apod.)
regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť
regiónov: budovanie nových úsekov, rekonštrukcia a obnova
ciest II. a III. triedy
neinvestičné aktivity: vypracovanie a aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie a územno-plánovacích podkladov
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Oblasť životného prostredia






rekonštrukcia a budovanie vodovodov
rekonštrukcia a budovanie systému odvádzania a čistenia
komunálnych odpadových vôd
aktivity v oblasti separovaného zberu a rekultivácie skládok
aktivity pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie (malé
elektrárne, CNG stanice ap.)
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Oblasť zdravotníctva, sociálnej
infraštruktúry a školstva



výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckej
infraštruktúry všeobecných a špecializovaných nemocníc
rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckej infraštruktúry
ambulantnej zdravotnej starostlivosti



rekonštrukcia, modernizácia základných, stredných škôl
a vysokých škôl vrátane modernizácie vybavenia



rekonštrukcia infraštruktúry sociálneho významu (DSS ap.)
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Prehľad čerpania 2004-2008
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