Identifikácia oblastí podpory, kde budú EŠIF a ostatné nástroje
podpory použité synergickým a komplementárnym spôsobom
INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM
Prioritná os 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Špecifický cieľ 3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest
v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre
rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií
Dodatočné zdroje informácií: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch--2f0.html

Zdôvodnenie identifikácie synergií/komplementarít
uvedených v MP CKO č. 11 – príloha č.1
Synergia/komplementarita

nad

rámec

synergií/komplementarít

Zdôvodnenie

Program: IROP

Program: VaI

Prioritná os: 3

Prioritná os: 3

Tematický cieľ: 8

Tematický cieľ:

Investičná priorita: b

Investičná priorita: 3.3

Špecifický cieľ: 3.1

Špecifický cieľ: 3.3.1

1

Identifikovaná
komplementarita vychádza zo
skutočnosti, že plánovaná
otvorená dopytovo –
orientovaná výzva „Podpora
zvyšovania štandardov
výkonnosti a funkčnosti MSP“
v rámci OP VAI (mala byť
vyhlásená v júni 2016)
reflektuje špecifický cieľ
zameraný na podporu rastu a
inovácií v etablovaných MSP
nachádzajúcich sa vo fáze
rozvoja. Prostredníctvom aktivít
dôjde k zvýšeniu pridanej
hodnoty a produktivity v rámci
hodnotového reťazca, klastrov
a kooperácie MSP s veľkými
spoločnosťami. Súčasťou je aj
osobitný prístup k
znevýhodneným sociálnym

skupinám a realizácia sociálne
orientovaných opatrení.
V rámci PO3 IROP sa podporuje
rozvoj MSP v kultúrnom
a kreatívnom priemysle
a v plánovanej výzve je cieľom
umožnenie prístupu k
hmotným a nehmotným
aktívam MSP v kultúrnom a
kreatívnom sektore pre účely
tvorby pracovných miest.

Synergia/komplementarita

Zdôvodnenie

Program: IROP

Program: VaI

Prioritná os: 3

Prioritná os: 1

Tematický cieľ: 8

Tematický cieľ: 1

Investičná priorita: b

Investičná priorita: 1.2

Špecifický cieľ: 3.1

Špecifický cieľ: 1.2.2

Identifikovaná
komplementarita vychádza zo
skutočnosti,
že
otvorená
dopytovo – orientovaná výzva
OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
na predkladanie žiadostí o
poskytnutie
nenávratného
finančného príspevku zameraná
na
podporu
inovácií
a
technologického
transferu
obsahuje aj aktivity v oblasti
v rámci kreatívneho priemyslu.
V rámci PO3 IROP sa podporuje
rozvoj
MSP
v kreatívnom
priemysle
v zmysle
demarkačnej línie len na
Fyzické osoby vykonávajúce
ekonomickú činnosť podľa
osobitných právnych predpisov
- slobodné povolania podľa § 3
zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní.

Na základe informácií na stránkach Partnerskej dohody v oblasti plánovaných a vyhlásených výziev
neboli identifikované žiadne ďalšie synergie/komplementarity nad ich rámec uvedený v MP CKO č.11
– Príloha č.1.
2. Zdôvodnenie neidentifikácie synergií/komplementarít uvedených v MP CKO č. 11 – príloha č.1
Synergia/komplementarita

Zdôvodnenie

Program: IROP

Program: OP ĽZ

Prioritná os: 3

Prioritná os: 3

V aktuálnom roku na základe
harmonogramu plánovaných

2

Tematický cieľ: 8

Tematický cieľ: 8

Investičná priorita: b

Investičná priorita: 3.1

Špecifický cieľ: 3.1

Špecifický cieľ: 3.1.2

Synergia/komplementarita

Zdôvodnenie

Program: IROP

Program: OP VaI

Prioritná os: 3

Prioritná os: 3

Tematický cieľ: 8

Tematický cieľ: 3

Investičná priorita: b

Investičná priorita: 3.1

Špecifický cieľ: 3.1

Špecifický cieľ: 3.1.1

Synergia/komplementarita
Program: PRV

Prioritná os: 3

Prioritná os: 6

Tematický cieľ: 8

Tematický cieľ: 9

Investičná priorita: b

Investičná priorita: 7, 19

Špecifický cieľ: 3.1

Špecifický cieľ: 6b

Synergia/komplementarita

Prioritná os: 3
Tematický cieľ: 8

V aktuálnom roku na základe
harmonogramu plánovaných
výziev nebola identifikovaná
synergia/komplementarita
uvedená v MP CKO č.11 –
Príloha č.1. To neznamená, že
ak sa predmetný OP bude
chystať výzvu, tak nebude
v budúcnosti
uvedená
synergia/komplementarita
relevantná voči plánovanej
výzve IRPO PO3.

Zdôvodnenie

Program: IROP

Program: IROP

výziev nebola identifikovaná
synergia/komplementarita
uvedená v MP CKO č.11 –
Príloha č.1. To neznamená, že
ak sa predmetný OP bude
chystať výzvu, tak nebude
v budúcnosti
uvedená
synergia/komplementarita
relevantná voči plánovanej
výzve IRPO PO3.

V aktuálnom roku na základe
harmonogramu plánovaných
výziev nebola identifikovaná
synergia/komplementarita
uvedená v MP CKO č.11 –
Príloha č.1. To neznamená, že
ak sa predmetný OP bude
chystať výzvu, tak nebude
v budúcnosti
uvedená
synergia/komplementarita
relevantná voči plánovanej
výzve IRPO PO3.

Zdôvodnenie
Program: Program Interreg V – V aktuálnom roku na základe
A SK – HU
harmonogramu plánovaných
výziev nebola identifikovaná
Prioritná os: 3
synergia/komplementarita
Tematický cieľ: 8
uvedená v MP CKO č.11 –

3

Investičná priorita: b

Investičná priorita: 8e

Špecifický cieľ: 3.1

Špecifický cieľ: 3.1

Synergia/komplementarita

Príloha č.1. To neznamená, že
ak sa predmetný OP bude
chystať výzvu, tak nebude
v budúcnosti
uvedená
synergia/komplementarita
relevantná voči plánovanej
výzve IRPO PO3.

Zdôvodnenie

Program: IROP

Program: INTERREG EUROPE

Prioritná os: 3

Prioritná os: 2

Tematický cieľ: 8

Tematický cieľ: 3

Investičná priorita: b

Investičná priorita: 3d

Špecifický cieľ: 3.1

Špecifický cieľ: 2.1
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V aktuálnom roku na základe
harmonogramu plánovaných
výziev nebola identifikovaná
synergia/komplementarita
uvedená v MP CKO č.11 –
Príloha č.1. To neznamená, že
ak sa predmetný OP bude
chystať výzvu, tak nebude
v budúcnosti
uvedená
synergia/komplementarita
relevantná voči plánovanej
výzve IRPO PO3.

