
 

 

  

INFORMAČNÝ MATERIÁL K VÝZVE NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ PRÍSPEVOK 

Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19 

 

 

Kód výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75  

Špecifický cieľ výzvy  7.7. Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych 

inštitúcii  

   

Dátum vyhlásenia výzvy 10.08.2021 

Dátum uzavretia výzvy 11.11.2021 

   

Výška finančných prostriedkov 14  850 600 € - rozdelená nasledovne:  

 Kultúrne zariadenia: 7 034 496 € 

                                                                               Knižnice:                      3 126 442 € 

                                                                               Galérie:                        937 933 € 

                                                                               Múzeá:                        1 172 416 €  

                                                                               Divadlá:                       2 344 831 € 

                                                                               Hvezdárne alebo planetária: 234 483 € 

 

Maximálna výška NFP: 200 000 € 

Minimálna výška NFP pre knižnice, hvezdárne alebo planetária: 30 000 € 

Minimálna výška NFP pre ostatné oprávnené kultúrne inštitúcie:             50 000€ 

 

Spolufinancovanie :Subjekty verejnej správy mimo režimu štátnej pomoci alebo subjekty verejnej 

správy podľa schémy štátnej pomoci : 5% 

  

Oprávnení žiadatelia 

 Obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR, mestská časť mesta Košice, 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  

  



 

 

  

OPRÁVNENÉ AKTIVITY: 

 

V rámci Špecifického cieľa 7. je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity: 

 

A. Investície do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia 

kultúrnych inštitúcii 

 

Hlavné aktivity projektu:  

 

a) Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii – modernizácia, zlepšenie úrovne 

technického vybavenia a/alebo priestorového a funkčného riešenia kultúrnej inštitúcie  

b) Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie – zlepšenie hygienických 

štandardov v rámci boja proti COVID-19  

 

Podmienky oprávnenosti aktivít projektu 

MAJETKOVO-PRÁVNE VZŤAHY 

Žiadateľ musí preukázať, že má právo užívať všetky nehnuteľnosti, v ktorých má byť projekt 

realizovaný.  

PODMIENKA MAŤ POVOLENIE NA REALIZÁCIU AKTIVÍT 

V prípade investícii, pri ktorých sa vyžaduje stavebné povolenie je prijímateľ povinný predložiť 

rozhodnutie príslušného stavebného úradu.  

 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE  

Žiadateľ môže zrealizovať verejné obstarávanie alebo obstarávanie aj pred podaním žiadosti o NFP, 

resp. počas procesu konania o žiadosti o NFP (s podmienkou splnenia časovej oprávnenosti výdavku 

– kapitola 1.4). Dokumentácia z verejného obstarávania/obstarávania bude predmetom kontroly až 

po uzatvorení zmluvy o NFP. 

 

OPRÁVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU  

 Dlhodobý nehmotný majetok  

 Softvér  

 Nákup softvéru  



 

 

  

 Modernizácia softvéru  

 Oceniteľné práva  

 Nákup licencií  

 Dlhodobý hmotný majetok  

 Stavby  

 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb  

 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí  

 Nákup interiérového vybavenia 

 Nákup výpočtovej techniky 

 Nákup telekomunikačnej techniky 

 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 

 Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, materiálu  

 Nákup komunikačnej infraštruktúry 

 Ostatné kapitálové výdavky  

 


