
Návrh projektu na schválenie podania žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho 

operačného programu 2014 - 2020 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán                  
pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020 vyhlásilo dňa 22.05.2017 
otvorenú výzvu s kódom IROP-PO2-SC211-2017-17 na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb 
v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú 

Trenčiansky samosprávny kraj pripravuje nasledujúcu žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok v investičnej priorite 2.1:  

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program                                                                                                      
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám 
Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť     
z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie 
prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám          
a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné  

Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb                 
a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
(ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť 
rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni  
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17 
Dátum vyhlásenia: 22.05.2017 
Typ výzvy: otvorená 
 

Názov projektu: „Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu Domova 
sociálnych služieb Adamovské Kochanovce - I. etapa“ 

Popis projektu:  

Predkladaný projekt predstavuje 1. etapu celkového zámeru, ktorého cieľom je 
zabezpečiť vhodné priestorové podmienky pre transformáciu sociálnych služieb 
poskytovaných vo veľkokapacitnom celoročnom pobytovom zariadení - Domove 
sociálnych služieb  Adamovské Kochanovce. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky 
pre poskytovanie sociálnych služieb na komunitnej báze a umožniť tak klientom 
zariadenia žiť  plnohodnotný dôstojný a nezávislý život v prirodzenom sociálnom 
prostredí, zabezpečiť im súkromie, možnosti sebarealizácie, pracovnej a sociálnej 
integrácie podľa ich vlastného výberu, možností a schopností. Za týmto účelom budú 
pre pobytovú formu sociálnej služby v rámci projektu v 4 lokalitách okresu Trenčín  
(Mníchova Lehota, Trenčín, Chocholná - Velčice a Adamovské Kochanovce) 
vybudované komunitné zariadenia rodinného typu - rodinné domy s dvoma 
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samostatnými bytovými jednotkami. Celková kapacita novovybudovaných objektov 
bude určená pre 48 prijímateľov sociálnych služieb. Súčasťou predkladaného 
projektu je tiež rekonštrukcia trojpodlažného objektu v centre mesta Trenčín, ktorou 
projekt zabezpečí priestory pre poskytovanie novej ambulantnej sociálnej služby 
v komunite - rehabilitačného strediska pre 30 prijímateľov.  

   

Celkové náklady projektu:     4 850 000,00 EUR 
 
Žiadaná výška NFP(EFRR 85%+ŠR SR10%): 4 607 500,00 EUR 

Spolufinancovanie vo výške 5%:       242 500,00 EUR 

 

Termín predkladania žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
v nasledujúcom hodnotiacom kole predmetnej výzvy je 28.8.2019. 
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