Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o.
Hraničná 2, 040 17 Košice tel. : +421 914 330 706 email: sekretariat@crrkosice.sk

VEREJNÝ SEKTOR - Výzvy vyhlásené k 15.01.2019

OP ĽZ

Aktivity

OPLZ-PO5-2018-1

Integrácia
marginalizovaných
rómskych komunít

Podpora miestnych občianskych poriadkových služieb v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít. Zámerom podpory týchto služieb je posilnenie
miestneho aktivizmu, podpora komunitného rozvoja, zníženie páchania
protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality
životného prostredia.

OP KŽP

Názov

Prioritná os,
opatrenie

OPKZP-PO2-SC2112018-44

Aktualizácia máp
povodňového ohrozenia a
máp povodňových rizík

Výzva podporuje aktivity týkajúce sa aktualizácie máp povodňového ohrozenia a máp
povodňového rizika a aktualizácie plánov manažmentu povodňových rizík.

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka výzvy

Maximálna
výška podpory

Link

nie je stanovená

https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-napredkladanie-ziadosti-o-nenavratnyfinancny-prispevok&sprava=dalsia-vyzvazamerana-na-miestne-obcianskeporiadkove-sluzby-mops-v-obciach-spritomnostou-mrk-oplz-po5-2018-1

Samospráva, Štátna správa, Malé a stredné podniky

OD 20.8.2018 DO
vyčerpania financií

nie je stanovená

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/44vyzva-na-predkladanie-ziadosti-oposkytnutie-nfp-zamerana-na-aktualizaciumap-povodnoveho-ohrozenia-a-mappovodnoveho-rizika-a-aktualizaciu-planovmanazmentu-povodnovych-rizik/

max. 15 000 €

http://informatizacia.sk/Aktu%C3%A1lne
%20v%C3%BDzvy/26920s

www.informatizacia.sk/ext_dokdv_opii_2018_7_4_migracia_final/27091c

Samospráva

OD 31.8.2018 DO
vyčerpania financií

Malé zlepšenie eGov
služieb pre občanov a
podnikateľov

Cieľom tejto výzvy je podporiť a usmerniť aktivity spojené so zvyšovaním kvality,
štandardu a dostupnosti eGov služieb pre občanov a pre podnikateľov, t. j. aby projekt
riešil (zavádzal nové a/ alebo upravil existujúce) eGov služby pre občana a podnikateľa.

Samospráva, Štátna správa

OD 2.7.2018 DO
vyčerpania financií

www.informatizacia.sk/ext_dok80 000€ - 800 000 € dv_opii_2018_7_2_male_zlepsenia.../2710
0c

Manažment údajov
inštitúcie verejnej správy

Samospráva, Štátna správa, Akademický sektor,
Mimovládne organizácie

OD 2.7.2018 DO
vyčerpania financií

informatizacia.sk/ext_dok80 000€ - 3 000 000
dv_opii_2018_7_3_manazment_udajov_fi
€
nal/27097c

Samospráva, Štátna správa, Mimovládne organizácie,
Akademický sektor

OD 12.6.2018 DO
vyčerpania financií

max. 200 000 €

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/42vyzva-na-predkladanie-ziadosti-oposkytnutie-nfp-zamerana-na-informacneprogramy/

OD 6.4.2018 DO
vyčerpania financií

10 000€-300 000€

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/39vyzva-zamerana-na-podporunizkouhlikovych-strategii-pre-vsetky-typyuzemi-opkzp-po4-sc441-2018-39/

OD 6.4.2018 DO
vyčerpania financií

nie je stanovená

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=112
4&navID2=1124&sID=67&id=12753

Uzavretie 1.
hodnotiaceho kola –
06.11.2018

Minimálna výška
príspevku:
nestanovuje sa.
Maximálna výška
príspevku: 1 900
000,00 EUR

http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-napredkladanie-ziadosti-o-nenavratnyfinancny-prispevok&sprava=vyzvazamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciupredskolskych-zariadeni-oplz-po6-sc6122018-1

OP II

75 000€ - 750 000 €

OP II

OD 2.7.2018 DO
vyčerpania financií

OP II

Samospráva

OPII-2018/7/2-DOP

OP II

Z grantu je možné podporiť procesy racionalizácie prevádzky informačných systémov
pomocou eGovernment cloudu.

OPII-2018/7/3-DOP

OP KŽP

Migrácia ISVS do IaaS

OPII-2018/7/4-DOP

OPKZP-PO2-SC2112018-42

OP KŽP

Samospráva

OPKZP-PO4-SC4412018-39

Podpora nízkouhlíkových
stratégií pre všetky typy
území

IROP

Z grantu je možné financovať aktivity zamerané na budovanie regionálnych sietí s
technologickou neutralitou. Cieľom je 100% pokrytie rýchlosťou 30Mbit/s. Medzi
hlavné aktivity tejto výzvy patrí nákup technologického hardvéru a krabicového softvéru.

OPII-2018/7/1-DOP

IROP-PO5-SC511/5122018-28

Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, financovanie
Zvýšenie zamestnanosti na prevádzkových nákladov miestnych akčných skupín. Podpora je určená aj na obstaranie
miestnej úrovni podporou hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest; nutné stavebnotechnické úpravy
podnikania a inovácií
budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových
služieb a podporu marketingových aktivít.

OP ĽZ

Wifi pre Teba

OD 30.7.2018 DO
vyčerpania financií
Dátum uzavretia 1.
hodnotiaceho kola:
13.11.2018
Dátum uzavretia 2.
hodnotiaceho kola:
13.02.2019

Technická vybavenosť v
obciach s prítomnosťou
Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
OPLZ-PO6-SC612-2018marginalizovaných
rómskych komunít Rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie
1
rómskych
kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
komunít Investičná priorita

Cieľom tejto výzvy je podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie
systematického manažmentu údajov v jednotlivých organizáciách verejnej správy, ich
zdieľanie a publikovanie vo forme referenčných a otvorených údajov, využívanie dát v
rámci procesov inštitúcií, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej
kvality dát.
Informačné programy o
Z grantu bude možné financovať informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch
nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie. Zameriavajú sa na povodne, zosuvy
zmeny klímy a
pôdy, prívalové dažde a horúčavy. Informačné programy môžu byt realizované na
možnostiach proaktívnej
verejných priestranstvách v podobe informačných dní. Podporované sú aj kampane,
adaptácie
semináre, workshopy, interaktívne prezentácie.

Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre
mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti
Samospráva, Mimovládne organizácie
tepelnej energetiky.
Samospráva, Malé a stredné podniky, Mimovládne
organizácie

Obce
Uzavretie 2.
hodnotiaceho kola –
22.02.2019

Aktivity

Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová
organizácia, štátna príspevková organizácia (ako
zriaďovateľ materskej školy)
Obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť
mesta Bratislava právnická osoba zriadená alebo
založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako
zriaďovateľ materskej školy)
Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a
náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá
odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a
náboženských spoločností, občianske združenie,
nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne prospešné služby) ako
zriaďovateľ materskej školy
Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako
zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako
zriaďovateľ materskej školy)

2 – Ľahší prístup k
IROP-PO2-SC221-2018efektívnym a kvalitnejším
35
verejným službám

a) obec (obec /mesto /mestská časť mesta Košice, mesto
Košice, právnická osoba zriadená alebo založená obcou
/ mestom / mestskou časťou),
b) subjekty verejnej správy (samosprávny kraj,
Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu,
Ľahší prístup k efektívnym
právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo
IROP-PO2-SC211-2018regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia,
a kvalitnejším verejným
založená samosprávnym krajom),
34
podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym,
službám
c) mimovládne organizácie (cirkev a náboženská
kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné
spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju
právnu subjektivitu od cirkví a náboženských
spoločností, občianske združenie, nezisková
organizácia).

4/2018/§54/CnTP2/O2

Zamestnanosť

Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej
infraštruktúry

Oprávnený žiadateľ

IROP

Prioritná os,
opatrenie

IROP

Názov

Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov

Uzávierka výzvy

Maximálna
výška podpory

Link

Minimálna výška
príspevku: nie je
stanovená.
Uzavretie hodnotiaceho Maximálna výška
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=112
kola 2 – 8. 4. 2019
príspevku: celkové
4&navID2=1124&sID=67&id=13533
oprávnené výdavky
Ďalšie hodnotiace kolá
na projekt
budú uzatvárané spravidla nesmú presiahnuť 1
v trojmesačnom intervale 000 000 EUR
Uzavretie hodnotiaceho
kola 1 – 8. 1. 2019

Uzavretie hodnotiaceho
kola 1 – 7. 2. 2019
nie je stanovená
Uzavretie hodnotiaceho
kola 2 – 7. 5. 2019

Oprávnenými žiadateľmi (zamestnávateľmi) sú:
A. obec alebo samosprávny kraj (ďalej len „VÚC“),
B. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej
zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo VÚC,
C. rozpočtová alebo príspevková organizácia pôsobiaca v
oblasti vodohospodárstva, meliorácií, lesného hospodárstva,
spravovania národných parkov,
08/2018-02/2022
D. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácie
poskytujúca verejnoprospešné služby, neinvestičný fond,
zdravotnícke zariadenie, zariadenie sociálnych služieb,
štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti alebo
Červený kríž,
E. iná právnická osoba, ktorá vykonáva oprávnené činnosti
vo vymedzenej oblasti verejného zamestnávania.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=112
4&navID2=1124&sID=67&id=13552

https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projektyoznamenia-o-moznosti-predkladaniaziadosti-o-poskytnutie-financnehoprispevku/narodny-projekt-cesta-na-trhprace-2/opatrenie-c.-2-podpora-vytvaraniapracovnych-miest-u-verejnychzam.html?page_id=817454

OP VaI

Operačný program Ľudské zdroje

Názov

Prioritná os,
opatrenie

Aktivity

OPKZP-PO1-SC1412018-45

Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry

OPVAIVA/DP/2018/1.1.2-01

1 Podpora výskumu,
vývoja a inovácií
Investičná priorita: 1.1
Rozšírenie výskumnej a
inovačnej infraštruktúry a
kapacít na rozvoj
Výzva podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020
excelentnosti v oblasti
výskumu a inovácií a
podpora kompetenčných
centier, najmä takýchto
centier európskeho záujmu

06/2019

Podpora rozvoja umenia

Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách
za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

PODPROGRAMY: 1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec
1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec
1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
1.5.5 Preklad umeleckej literatúry
1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdel.
aktivity
3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých
– vizuálne umenie
5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov
5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.

Oprávnený žiadateľ
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi,
subjekty verejnej správy, t.j.:
1. Subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej
správy:
i. ústredný orgán štátnej správy (ministerstvo),
ii. ostatný ústredný orgán štátnej správy (iný než
ministerstvo),
iii. štátna rozpočtová organizácia,
iv. štátna príspevková organizácia
2. Subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty
verejnej správy
i. verejná vysoká škola,
ii. ďalšie subjekty
3. Subjekty územnej samosprávy
i. obec,
ii. rozpočtová organizácia zriadená obcou,
iii. príspevková organizácia zriadená obcou
iv. vyšší územný celok,
v. rozpočtová organizácia zriadená vyšším územným
celkom,
vi. príspevková organizácia zriadená vyšším územným
celkom,
vii. ďalšie subjekty
1.štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia
vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum
a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej
správy,
2. sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý
tvoria verejné výskumné inštitúcie16,
3.sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké
školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké
školy a nimi založené právnické osoby
uskutočňujúce výskum a vývoj,
4.podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia,
ktorí v rámci svojich podnikateľských činností
uskutočňujú aj výskum a vývoj,

Podľa typu podprogramu

Uzávierka výzvy

Maximálna
výška podpory

Link

Termín uzavretia
Minimálna výška
hodnotiaceho kola 1 - 31. celkových
január 2019
oprávnených
výdavkov na projekt
Termín uzavretia
sa stanovuje vo
hodnotiaceho kola 2 - 30. výške 25 000 EUR.
apríl 2019
Maximálna výška
celkových
Termín uzavretia kola n - oprávnených
v intervale 3 mesiacov od výdavkov na projekt
termínu uzavretia
nesmie
predchádzajúceho
presiahnuť 1 000
hodnotiaceho kola
000 EUR.

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/45vyzva-na-predkladanie-ziadosti-oposkytnutie-nfp-zamerana-na-nahraduzastaranych-spalovacich-zariadeni-voverejnych-budovach-za-nizkoemisne-svynimkou-oze/

• termín uzavretia prvého
kola: 16. november 2018,
• termín uzavretia
druhého kola: 30.
november 2018,
• termín uzavretia tretieho
až n-tého kola: do dvoch
týždňov od uzavretia
predchádzajúceho
hodnotiaceho kola.

Minimálna výška
NFP na projekt je
100 000 EUR.
Maximálna výška
NFP na projekt je
200 000 EUR.

https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovoorientovane-projekty/opvai-vadp201811201/

termín je do 11.02.2019

Podľa typu
podprogramu

https://www.fpu.sk/sk/moznostipodpory/vyzvy/vyzvy-2019

termín je do
18. februára 2019

Maximálna suma
https://www.minedu.sk/data/files/8409_ko
dotácie pre žiadateľa
munita_iii_2019-vyzva_final.pdf
je 6 000 EUR

Oprávnenými žiadateľmi sú:

KOMUNITA
III/D/1/2019

Komun ita mladých

Podpora aktivít zameraných na implementáciu opatrení definovaných v strategickom
dokumente pre prácu s mládežou na miestnej úrovni, ktoré sa opierajú o predchádzajúcu
analýzu stavu a potrieb mládeže, a to aj prostredníctvom podpory mikroprojektov na
miestnej úrovni.

a) Obce, mestá alebo mestské časti s vlastnou samosprávou,
ktoré majú vytvorený aktuálny strategický dokument pre
oblasť mládeže schválený zastupiteľstvom, resp. iným
relevantným orgánom, v ktorom sú definované
zodpovednosti, partneri aj finančné krytie opatrení,
b) ďalšie subjekty uvedené v § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z.
z. o podpore práce s mládežou, ktoré sú obcou alebo mestom
poverené implementáciou opatrení strategického dokumentu
pre prácu s mládežou.

Názov

OP KŽP

OP KŽP

04/2019

IROP-PO2-SC223-PZ2018-12

OPKZP-PO4-SC4312018-48

Prioritná os,
opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka výzvy

Maximálna
výška podpory

Link

Program 3: Podpora
divadelného, hudobného,
tanečného, výtvarného
a audiovizuálneho umenia

a. fyzická osoba – živnostník, oprávnený vykonávať živnosť
na území Slovenskej
republiky podľa osobitného predpisu3;
b. právnická osoba oprávnená na podnikanie na území
Slovenskej republiky4;
c. vyšší územný celok alebo obec;
d. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej
zriaďovateľom je vyšší územný celok
alebo obec;
e. občianske združenie so sídlom v Slovenskej republike5;
f. nadácia so sídlom v Slovenskej republike6;
g. záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou
osobou so sídlom
na území Slovenskej republiky7;
h. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné
Poskytnutie dotácie pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu za účelom zachovania,
služby so sídlom
vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a
na území Slovenskej republiky8;
výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.
i. neinvestičný fond na území Slovenskej republiky9;
j. vysoká škola na území Slovenskej republiky10;
k. organizácie s medzinárodným prvkom11;
l. právnická osoba zriadená osobitným zákonom, rozpočtová
organizácia zriadená
právnickou osobou zriadenou zákonom alebo príspevková
organizácia zriadená
právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorým je
poskytovaný transfer
prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky;
m. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť 12 ,
právnická osoba, ktorá
odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti.

2 – Ľahší prístup k
efektívnym a kvalitnejším
verejným službám

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Oprávnení žiadatelia: - organizácie štátnej správy
(ústredné orgány štátnej správy), stredné odborné
školy/odborné učilištia) - samosprávne kraje, stredné
odborné školy/odborné učilištia, mimovládne/neziskové organizácie (nezisková
organizácia nezisková organizácia ako poskytovateľ
všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania,
cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, stredné
odborné školy/odborné učilištia, - právnické a fyzické
osoby (podľa § 2 ods. 2 Obch. zákonníka), stredné
odborné školy/odborné učilištia. Oprávnenými
žiadateľmi sú vyššie uvedení zriaďovatelia stredných
odborných škôl/odborných učilíšť, ako aj stredné
odborné školy/ odborné učilištia v ich zriaďovateľskej
pôsobnosti.

Minimálna výška
príspevku: nie je
stanovená.
Maximálna výška
Dátum uzavretia: 01. 03.
príspevku: celkové
2019
oprávnené výdavky
na projekt nesmú
presiahnuť 4 000
000 EUR

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Organizácie štátnej správy
(na účely tejto výzvy sa medzi subjekty ústrednej správy
s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú štátne
rozpočtové organizácie a štátne príspevkové
organizácie)
Ostatné subjekty verejnej správy
(na účely tejto výzvy sa medzi subjekty ústrednej správy
s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú štátne účelové
fondy, Slovenský pozemkový fond a
verejnoprávne ustanovizne)

Termín uzavretia
hodnotiaceho kola 1 - 29.
03. 2019
Minimálna výška
žiadaného príspevku
Termín uzavretia
na projekt je 70 000
hodnotiaceho kola 2 - 28. EUR.
http://www.op-kzp.sk/wp06. 2019
Maximálna výška
content/uploads/2018/12/Vyzva1.pdf
žiadaného príspevku
Termín uzavretia
na projekt je 3 000
hodnotiaceho kola n 000 EUR.
Posledný pracovný deň
každého tretieho
nasledujúceho mesiaca

4. Energeticky efektívne
nízkouhlíkové
hospodárstvo vo všetkých
sektoroch

termín je 31.01.2019

Podľa typu
programu

http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyzvac--4-2019-fondu-na-podporunarodnostnych-mensin.htm

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/bvyzv
a-na-predkladanie-pz-na-zvysenie-poctuziakov-strednych-odbornych-skol-napraktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-po2sc223-pz-2018-12/

OP KŽP

Názov

OPKZP-PO1-SC1222018-47

Prioritná os,
opatrenie

1. Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry

Aktivity

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom
zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

Oprávnený žiadateľ

obce
združenia obcí
vlastníci verejných vodovodov podľa zákona o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti
verejných vodovodov vymedzené v zákone o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách

OP ĽZ

OP ĽZ

Verejný sektor:
- obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít,
6. Technická vybavenosť v
OPLZ-PO6-SC611-2018- obciach s prítomnosťou
Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s Neziskový sektor:
2
marginalizovaných
prvkami prestupného bývania
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
rómskych komunít
prospešné služby,
- cirkev a náboženské spoločnosti,
- združenia,
- Slovenský Červený kríž.

OPLZ1 Vzdelávanie
PO1/2018/DOP/1.1.1-02

V základnej škole úspešnejší II

základné školy v zmysle § 27 ods. 2 písm. b) a § 95 ods.
1 písm. b)* zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov s právnou subjektivitou,
zriaďovateľ základnej školy v prípade, ak základná
škola nemá právnu subjektivitu. Zriaďovateľom sa pre
účely tejto výzvy myslia nasledovní zriaďovatelia podľa
§19 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
obec,
okresný úrad v sídle kraja,
štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
iná právnická alebo fyzická osoba.

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA, ZAHRANIČNÉ VÝZVY
NADAČNÉ A INÉ ZDROJE
OZNAMY

Uzávierka výzvy
Termín uzavretia
hodnotiaceho kola 1
02. 2019

Maximálna
výška podpory

Link

28.

Termín uzavretia
hodnotiaceho kola 2 30. 04.
2019
Nestanovuje sa
Termín uzavretia kola n - v
intervale 2 mesiacov od
termínu uzavretia
predchádzajúceho
hodnotiaceho kola

Uzavretie 1.
hodnotiaceho kola - 18.
marca 2019
Uzavretie 2.
hodnotiaceho kola - 1.
júla 2019

Dátum uzávierky
hodnotiaceho kola č. 1:
17.01.2019
Dátum uzávierky
hodnotiaceho kola č. 2:
18.02.2019

http://www.op-kzp.sk/wpcontent/uploads/2018/12/000_47_vyzva_u
pravne_vody.pdf

Minimálna výška
príspevku:
nestanovuje sa.
Maximálna výška
príspevku: 2 375
000,00 EUR

https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-napredkladanie-ziadosti-o-nenavratnyfinancny-prispevok&sprava=vyzvazamerana-na-zlepsene-formy-byvania-preobce-s-pritomnostou-marginalizovanychromskych-komunit-s-prvkami-prestupnehobyvania-oplz-po6-sc611-2018-2

Minimálna výška
príspevku na projekt
je 9 342 €.
Maximálna výška
príspevku na projekt
je 424 440 €

https://www.minedu.sk/09112018-vyzvana-predkladanie-ziadosti-o-nenavratnyfinancny-prispevok-na-zvysenieinkluzivnosti-vzdelavania-oplzpo12018dop111-02/

