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Návrh na uznesenie 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom č.302/2001 Z.z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov 

 

A. schvaľuje  
 

predloženie žiadosti o NFP a spolufinancovanie pre ŽoNFP v rámci výzvy „Ochrana verejného 
zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“, 
projektu „Zabezpečenie ochrany verejného zdravia v Prešovskom kraji“, pripravovaného v 
rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, č. výzvy IROP-PO2-
SC214-2020-63, vo výške 61 764,71€, čo predstavuje 5% celkového rozpočtu projektu. 

 
  



Dôvodová správa 

Cieľom projektu „Zabezpečenie ochrany verejného zdravia v Prešovskom kraji“ je 
v súlade so špecifickým cieľom IROP 2.1.4 posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a 
ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19. V rámci projektu bude možné 
prefinancovať už realizované nákupy ochranných osobných pomôcok, prístrojov, zariadení 
a zdravotníckej techniky slúžiacich na boj s pandémiou COVID-19, ako aj vytvoriť nové 
zásoby týchto tovarov pre ďalšie obdobie.  

 

Prešovský samosprávny kraj ako žiadateľ bude môcť takto zakúpené tovary určené na 
prevenciu a ochranu verejného zdravia pred šírením koronavírusovej epidémie ďalej poskytnúť 
tretím osobám, t.j. organizáciám v pôsobnosti PSK, či ďalším skupinám obyvateľstva ako napr. 
obyvateľom bez domova, sociálne znevýhodneným skupinám a pod. 

 

Momentálne je otvorená výzva na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
č. IROP-PO2-SC214-2020-63, v rámci ktorej má Prešovský samosprávny kraj ako menej 
rozvinutý región možnosť získať príspevok z EÚ až vo výške 1,05 mil. €, čo predstavuje 85% 
z celkového oprávneného rozpočtu. Spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 5% by 
v tom prípade predstavovalo 61 764,71 €. 

 

EFRR: 1 050 000,00 €  85,00% 

Štátne zdroje: 123 529,41 €  10,00% 

PSK: 61 764,71 €  5,00% 

Spolu: 1 235 294,12 €  100,00% 

 

Podanie žiadosti o NFP je plánované k uzávierkam hodnotiacich kôl dňa 30. 8. 2021, 
resp. 30. 9. 2021.  V rámci výzvy sa momentálne očakáva významná aktualizácia, v rámci 
ktorej by malo dôjsť k dôležitej úprave oprávnenosti výdavkov. Predpokladá sa, že medzi 
oprávnené výdavky by mali byť zaradené aj výdavky spojené s organizáciou a prevádzkovaním 
veľkokapacitných očkovacích centier. Z tohto dôvodu nie je možné stihnúť podanie žiadosti 
v rámci hodnotiaceho kola s uzávierkou k 30. 6. 2021. Aktualizácia sa očakáva v priebehu júna 
2021. 

 


