
1

PRÍLOHA 6

PREHĽAD DELIACICH LÍNIÍ

V programovom období 2007-2013 je v SR podpora zo ŠF a KF realizovaná prostredníctvom
jednotlivých operačných programov zadefinovaných v NSRR. Okrem operačných programov
financovaných z ERDF, ESF a KF je v programovom období 2007-2013 implementovaný aj Program
Rozvoja vidieka na roky 2007-2013 financovaný z EAFRD a Operačný program Rybné hospodárstvo
financovaný z EFF.

Zmyslom presného stanovenia deliacich línií medzi jednotlivými tematickými oblasťami podpory z
rôznych zdrojov je zamedzenie duplicitného financovania tých istých operácií a tiež poskytnutie
jednoznačných informácií pre subjekty uchádzajúce sa o podporu z uvedených zdrojov. Deliace línie
sú zadefinované v nasledovnej tabuľke.

1 Deliace línie medzi príbuznými oblasťami podpory zo štrukturálnych fondov a Kohézneho
fondu v programovom období 2007-2013 v závislosti od podporovaného územia v SR

1.1 ROP:

aktivity oprávnené pre územie cieľa
Konvergencia v SR.

OP Bratislavský kraj:

aktivity oprávnené pre územie cieľa
Regionálna konkurencieschopnosť
a zamestnanosť v SR.

2 Deliace línie medzi príbuznými oblasťami podpory zo štrukturálnych fondov a Kohézneho
fondu v programovom období 2007-2013 v rámci oprávneného územia cieľa Konvergencia

2.1 ROP:

aktivity zamerané na investície do technického
stavu stavebných objektov využívaných
materskými, základnými a strednými školami,
vrátane obstarania ich vybavenia.

OP Vzdelávanie:

aktivity zamerané na obsah vzdelávacieho
procesu.

2.2 ROP:

aktivity zamerané na investície do technického
stavu stavebných objektov využívaných
materskými, základnými a strednými školami,
vrátane obstarania ich vybavenia.

OP Výskum a vývoj:

aktivity zamerané na investície do technického
stavu stavebných objektov využívaných
vysokými školami.

2.3 ROP:

aktivity zamerané na investície do technického
stavu stavebných objektov využívaných
zariadeniami sociálnych služieb a zariadeniami
na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately, vrátane obstarania ich
vybavenia.

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia:

aktivity zamerané na zvýšenie kvality
poskytovaných sociálnych služieb a opatrení
na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately prostredníctvom realizácie projektov
neinvestičného charakteru s ohľadom na
zamestnanosť a sociálnu inklúziu.

2.4 ROP:

aktivity zamerané na investície do technického
stavu stavebných objektov využívaných
pamäťovými a fondovými inštitúciami na
miestnej a regionálnej úrovni, vrátane
obstarania ich vybavenia.

OP Informatizácia spoločnosti:

aktivity zamerané na investície do:

a) elektronizácie, internetizácie  a rozvoja
databázových systémov v oblasti kultúry,
pamäťových a fondových inštitúcií
a obnovy infraštruktúry na národnej úrovni

b) procesov zlepšenia získavania (vrátane
digitalizácie), uchovávania, spracovania,
prezentácie, sprístupňovania a ďalšieho
uplatnenia poznatkov spravovaných
pamäťovými a fondovými inštitúciami pri
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rozvoji poznatkovo orientovanej
spoločnosti

2.5 ROP:

aktivity zamerané na investície do ciest II. a III.
triedy vo vlastníctve samosprávnych krajov
a v rámci regenerácie sídiel aj do miestnych
komunikácií vo vlastníctve obcí.

OP Doprava:

aktivity zamerané na investície do výstavby
diaľnic, rýchlostných komunikácií
a modernizácie a výstavby ciest I. triedy.

2.6 ROP:

aktivity zamerané na rekonštrukciu
a budovanie vodovodov a odvádzanie
a čistenie komunálnych odpadových vôd, a to
výlučne v nadväznosti na iné aktivity
regenerácie sídiel (ako sú napr. rekonštrukcie
miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev), ktoré sú realizované v obciach
identifikovaných ako kohézne alebo inovačné
póly rastu.

V rámci ROP nie je primárne riešená
vybavenosť obce inžinierskymi sieťami.

Vo výberovom procese sú s cieľom potvrdiť, že
nedochádza k duplicitnému financovaniu,
riadiacimi orgánmi pre ROP a OP Životné
prostredie využívané informácie zo systému
ITMS II, ktorý eviduje všetky projekty
spolufinancované zo ŠF na úroveň operácií.

OP Životné prostredie:

samostatne realizované projekty zamerané na
rekonštrukciu a budovanie verejných
vodovodov a odvádzania a čistenia
komunálnych odpadových vôd verejnými
kanalizáciami pre obce.

Vo výberovom procese sú s cieľom potvrdiť, že
nedochádza k duplicitnému financovaniu,
riadiacimi orgánmi pre ROP a OP Životné
prostredie využívané informácie zo systému
ITMS II, ktorý eviduje všetky projekty
spolufinancované zo ŠF na úroveň operácií.

2.7 ROP:

aktivity zamerané na rekonštrukciu
a budovanie vodovodov a odvádzanie
a čistenie komunálnych odpadových vôd, a to
výlučne v súvislosti s inými aktivitami
regenerácie sídiel (ako sú napr. rekonštrukcie
miestnych komunikácií a verejných
priestranstiev), realizovanými v obciach, ktoré
nie sú pólmi rastu za podmienky, že ide o obce
so separovanými alebo segregovanými
rómskymi osadami, ktoré sú evidované
v Atlase rómskych komunít.

Vo výberovom procese sú s cieľom potvrdiť, že
nedochádza k duplicitnému financovaniu,
riadiacimi orgánmi pre ROP a OP Životné
prostredie využívané informácie zo systému
ITMS II, ktorý eviduje všetky projekty
spolufinancované zo ŠF na úroveň operácií.

(Východiskom pre realizáciu uvedených
projektov je zásobník pripravených PHARE
projektov a následne aj ďalšie obce spĺňajúce
podmienky pre realizáciu investičných
projektov v zmysle legislatívy SR).

OP Životné prostredie:

samostatne realizované projekty zamerané na
rekonštrukciu a budovanie verejných
vodovodov a odvádzania a čistenia
komunálnych odpadových vôd verejnými
kanalizáciami pre obce.

Vo výberovom procese sú s cieľom potvrdiť, že
nedochádza k duplicitnému financovaniu,
riadiacimi orgánmi pre ROP a OP Životné
prostredie využívané informácie zo systému
ITMS II, ktorý eviduje všetky projekty
spolufinancované zo ŠF na úroveň operácií.

2.8 ROP:

aktivity zamerané na úpravu tokov
v zastavaných územiach obcí, ktoré sú
kohéznymi a inovačnými pólmi rastu, a to

OP Životné prostredie:

samostatné aktivity zamerané na investície do
regulácie povodí v súlade s Programom
protipovodňovej ochrany SR do roku 2010.
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výlučne v súvislosti s inými aktivitami
regenerácie sídiel, pričom úpravy tokov nie sú
oprávnené ako samostatný projektový zámer
a ich realizácia je podmienená súhlasom
správcu vodohospodársky významných
vodných tokov t.j. Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská
Štiavnica.

Vo výberovom procese sú s cieľom potvrdiť, že
nedochádza k duplicitnému financovaniu,
riadiacimi orgánmi pre ROP a OP Životné
prostredie využívané informácie zo systému
ITMS II, ktorý eviduje všetky projekty
spolufinancované zo ŠF na úroveň operácií.

Vo výberovom procese sú s cieľom potvrdiť, že
nedochádza k duplicitnému financovaniu,
riadiacimi orgánmi pre ROP a OP Životné
prostredie využívané informácie zo systému
ITMS II, ktorý eviduje všetky projekty
spolufinancované zo ŠF na úroveň operácií.

2.9 ROP:

aktivity zamerané na úpravu tokov
v zastavaných územiach obcí, ktoré sú
kohéznymi a inovačnými pólmi rastu, a to
výlučne v súvislosti s inými aktivitami
regenerácie sídiel, pričom úpravy tokov nie sú
oprávnené ako samostatný projektový zámer
a ich realizácia je podmienená súhlasom
správcu vodohospodársky významných
vodných tokov t.j. Slovenského
vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská
Štiavnica.

V obciach, ktoré nie sú pólmi rastu, je uvedené
aktivity možné realizovať za podmienky, že ide
o obce so separovanými alebo segregovanými
rómskymi osadami, ktoré sú evidované
v Atlase rómskych komunít.

Vo výberovom procese sú s cieľom potvrdiť, že
nedochádza k duplicitnému financovaniu,
riadiacimi orgánmi pre ROP a OP Životné
prostredie využívané informácie zo systému
ITMS II, ktorý eviduje všetky projekty
spolufinancované zo ŠF na úroveň operácií.

(Východiskom pre realizáciu uvedených
projektov je zásobník pripravených PHARE
projektov a následne aj ďalšie obce spĺňajúce
podmienky pre realizáciu investičných
projektov v zmysle legislatívy SR).

OP Životné prostredie:

samostatné aktivity zamerané na investície do
regulácie povodí v súlade s Programom
protipovodňovej ochrany SR do roku 2010.

Vo výberovom procese sú s cieľom potvrdiť, že
nedochádza k duplicitnému financovaniu,
riadiacimi orgánmi pre ROP a OP Životné
prostredie využívané informácie zo systému
ITMS II, ktorý eviduje všetky projekty
spolufinancované zo ŠF na úroveň operácií.

2.10 ROP:

aktivity zamerané na podporu cestovného
ruchu prostredníctvom podpory subjektov
verejného sektora.

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast:

aktivity zamerané na podporu cestovného
ruchu prostredníctvom podpory subjektov
súkromného sektora.

2.11 ROP:

aktivity v rámci regenerácie sídiel zamerané na
rekonštrukciu a budovanie verejného
osvetlenia, a to výlučne ako súčasť projektov
spájajúcich viaceré aktivity regenerácie sídiel.

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky
rast:

samostatné aktivity zamerané na rekonštrukciu
a budovanie verejného osvetlenia.
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3 Deliace línie medzi tematicky príbuznými oblasťami podpory v rámci prioritnej osi 3 ROP

Infraštruktúra pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni:

Aktivity zamerané na investície do technického stavu objektov využívaných galériami, knižnicami
a múzeami na miestnej a regionálnej úrovni vrátane obstarania ich vybavenia. Podpora je
realizovaná bez ohľadu na to, či ide alebo nejde o pamiatkový objekt.

Revitalizácia nevyužitých alebo nevhodne využitých pamiatkových objektov:

Aktivity zamerané na investície do technického stavu nevyužitých, resp. nevhodne využitých
pamiatkových objektov vo vlastníctve regionálnych alebo miestnych samospráv. Pamiatkový
objekt je zverený do správy existujúcej pamäťovej alebo fondovej inštitúcii za účelom rozšírenia
jej činnosti v záujme zachovania kultúrneho dedičstva. Prioritou sú nehnuteľné kultúrne pamiatky
s potenciálom rozšíriť existujúce kultúrno-poznávacie trasy alebo byť súčasťou vznikajúcich
kultúrno-poznávacích trás.

Poznámka:

V prípade pamiatkových objektov využívaných inými typmi zariadení občianskej infraštruktúry
(školstvo, sociálna sféra, nekomerčné záchranné služby) je ich podpora realizovaná v rámci
tematicky príslušnej prioritnej osi ROP.

Hmotná infraštruktúra sídiel

Aktivity zamerané na zlepšenie stavu hmotnej infraštruktúry sídiel (verejné priestranstvá, miestne
komunikácie, chodníky a pod.) v rámci regenerácie sídiel. V prípade, že uvedené aktivity súvisia
s tematickou a územnou stratégiou ROP pre strediská cestovného ruchu s celoročným využitím
a tvoria k nim priľahlú verejnú infraštruktúru, sú realizované v rámci tematickej podpory ROP
zameranej na cestovný ruch.

4 Deliace línie medzi tematicky príbuznými oblasťami podpory z ERDF  a EAFRD
v programovom období 2007-2013 z ERDF

4.1 ROP:
Intervencie do hmotnej infraštruktúry obcí na
území cieľa Konvergencia v rámci SR, ktoré sú
kohéznymi alebo inovačnými pólmi rastu.
Výnimku predstavuje podpora obcí, ktoré nie
sú pólmi rastu, ak ide o obce so separovanými
alebo segregovanými rómskymi osadami, ktoré
sú evidované v Atlase rómskych komunít.

(Východiskom pre realizáciu uvedených
projektov je zásobník pripravených PHARE
projektov a následne aj ďalšie obce spĺňajúce
podmienky pre realizáciu investičných
projektov v zmysle legislatívy SR).

Výnimka sa týka konkrétnych aktivít v rámci
konkrétnych projektov a nie obcí ako
prijímateľov pre celé programové obdobie
2007-2013.

PRV:
intervencie do hmotnej infraštruktúry obcí na
území SR vrátane vypracovania programov
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí,
ktoré nie sú kohéznymi alebo inovačnými pólmi
rastu. V rámci PRV nie je osobitným prístupom
realizovaná podpora marginalizovaných
rómskych komunít.

4.2 ROP:
Obce na území cieľa Konvergencia v rámci
SR, ktoré sú pólmi rastu, môžu realizovať
partnerské projekty na princípe 1 žiadateľ +
partner/partneri.

PRV:
Prístup LEADER – aktivity osi 3 PRV ako
súčasť projektov realizovaných miestnymi
akčnými skupinami (MAS). Existujúce
možnosti:
a) MAS pozostáva z obcí, ktoré nie sú pólmi

 rastu – projekt je realizovaný v rámci PRV
b) MAS pozostáva z obcí, ktoré sú aj nie sú

pólmi rastu – konkrétny projekt je
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realizovaný v rámci PRV, pričom obce,
ktoré sú pólmi rastu a sú súčasťou MAS,
môžu samostatne realizovať aj iné projekty
(iné aktivity) v rámci ROP.

4.3 ROP:

aktivity zamerané na podporu subjektov
verejného sektora v oblasti cestovného ruchu.

PRV:

aktivity zamerané na podporu subjektov
súkromného sektora v oblasti cestovného
ruchu na vidieku.

5 Deliaca línia medzi ROP Operačným programom Rybné hospodárstvo v programovom
období 2007-2013 z ERDF

5.1 ROP:

Aktivity, ktoré nie sú zamerané na podporu
podnikateľských subjektov v sektore rybného
hospodárstva.

OP Rybné hospodárstvo:

Aktivity zamerané na podporu podnikateľských
subjektov v sektore rybného hospodárstva.

Zdroj: MVRR SR, 2007


