
 

 

  

Informačný materiál k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 

zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy 

 

 

Kód výzvy      IROP-PO1-SC121-2019-48 

Dátum vyhlásenia     22.5.2019 

Hodnotiace kolá     22.8.2019 

       22.11.2019 

Celková alokácia     28 998 608 € 

Minimálna a maximálna výška grantu   nie je stanovená 

 

Alokácia podľa krajov v €: 

 

Samosprávny kraj Alokácia pre kraj Alokácia pre RIÚS Alokácia pre MFO 

Bratislavský 638 824  228 022 
 

410 802 
 

Trnavský 1 278 747  961 038 
 

385 806 
 

Nitriansky 84 121  
 

84 121 
 

0 

Trenčiansky 1 440 007 
 

1 208 520 
 

231 487 
 

Banskobystrický 4 204 264 
 

2 318 264 
 

1 886 000 
 

Žilinský 3 338 480 
 

367 508 
 

2 970 972 
 

Prešovský 111 086 
 

111 086 
 

0 

Košický 17 834 982 
 

9 834 982 
 

8 000 000 
 

 

Spolufinancovanie: 

 

Žiadateľ Výška grantu 

Samosprávny kraj, mesto, obec, združenie obcí 95% 

Subjekty zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci 90 % 

Ostatné subjekty verejnej správy 95 % 

Iné právnické osoby 100 % 

 

  



 

 

  

Oprávnení žiadatelia: 

• Mesto, obec, združenie obcí 

• Fyzická alebo právnická osoba poskytujúca pravidelnú verejnú osobnú dopravu 

• Subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy organizujúci integrovaný dopravný systém 

 
Oprávnenosť aktivít: 
 
B. Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie 
informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému, 
 
V rámci typu aktivity B. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít: 
 

• B.1. modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných systémov - 
technická podpora softvérového zabezpečenia (tarifné a informačné systémy, dispečerské 
systémy) ako aj hardvérového vybavenia (predajné automaty označovače lístkov, 
informačné systémy pre cestujúcich pred/počas jazdy, atď. ako vyplýva z integrovaných 
dopravných systémov a/alebo integrovaných cestovných systémov), 

• B.2. podpora informovanosti verejnosti s cieľom zvyšovania atraktivity verejnej osobnej 
dopravy (webové portály a mobilné aplikácie a pod), 

• B.3. zavádzanie doplnkových služieb verejnej osobnej dopravy (preprava bicyklov, lyží, 
internetové pripojenie a pod.). 

 
C. zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v 
miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté, 
 
V rámci typu aktivity C. je oprávnená realizácia nasledovných aktivít: 
 

• C.1. obnova a budovanie vyhradených jazdných pruhov pre verejnú osobnú dopravu, 

• C.2. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba prestupných uzlov, okrem uzlov so zásahom do 
železničnej infraštruktúry; 

• C.3. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy a 
integrovaných zastávok subsystémov verejnej osobnej dopravy (napr. spoločná združená 
zastávka električiek a autobusov, spoločná zastávka autobusov MHD a regionálnej dopravy), 

• C.4. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba obratísk cestnej verejnej osobnej dopravy; 

• C.5. rekonštrukcia, modernizácia a výstavba záchytných parkovísk Park & Ride (P+R), Kiss & 
Ride (K+R), Bike & Ride (B+R)29 a inštalácia systému chytrého parkovania v atraktívnych 
oblastiach miest, 

• C.6. zavádzanie opatrení preferencie verejnej osobnej dopravy 

 
D. zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy 
 

• D.1. nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej 
autobusovej dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi spolu s 
budovaním zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry 

 



 

 

  

Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých dochádza k realizácii 
projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, alebo žiadateľ musí mať k predmetným 
nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo, na základe ktorého je oprávnený užívať všetky 
nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt realizovaný. 
 
V prípade investícií, pri ktorých sa vyžaduje vydanie stavebného povolenia alebo iného povolenia na 
realizáciu stavby, je žiadateľ povinný predložiť k ŽoNFP v súlade s ustanoveniami stavebného 
zákona právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu resp. oznámenie stavebného 
úradu, že nemá námietky voči predloženému stavebnému ohláseniu, vrátane príslušnej projektovej 
dokumentácie (ak relevantné). 

 
 
 




