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VEREJNÝ SEKTOR - Výzvy vyhlásené k 09.05.2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumua športu Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra
SR
živtného prostredia

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informátizáciu

Názov

3966/2019/OSMRR

ENVIROMESTO 2019

Podpora žiakov zo SZP

Prioritná os, opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka výzvy

Podpora regionálneho
rozvoja

1. Aktivity zamerané na podporu regionálneho rozvoja formou:
1.1 vytvárania partnerstiev a spolupráce so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti
regionálneho rozvoja;
1.2 uľahčenia a podpory najmä územnej spolupráce vrátane jednej alebo viacerých
foriem regionálnej, cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce a
využívaním príkladov dobrej praxe.
2. Príprava a/alebo realizácia inovatívnych a pilotných projektov zameraných na:
2.1 komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia - prírodných,
kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov;
2.2 rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a
zlepšovania prípravy detí a mladých dospelých na trh práce ;
2.3 predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov,
podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít ;
2.4 zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu;
2.5 rozvoj cestovného ruchu;
2.6 zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a
sídiel;
2.7 rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie
kvality života na vidieku;
2.8 ochranu prírody, efektívne využívanie prírodných zdrojov regiónu a využívanie
alternatívnych zdrojov energie;
2.9 budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho
správania obyvateľstva;
2.10 rozvoj multikultúrnej spoločnosti v regióne vrátane multikultúrneho dialógu,
spolupráce a tolerancie v regiónoch a sídlach.

a) regionálna rozvojová agentúra
b) slovenská časť euroregiónu
c) európske zoskupenie územnej spolupráce
d) občianske združenie
e) nezisková organizácia poskytujúca všeobecné
prospešné služby
f) obec
g) vyšší územný celok

DO 30.06.2019

Súťaž

Cieľom súťaže je oceniť a zviditeľniť mestá, ktoré aktívne uplatňujú
environmentálnu politiku nielen vo svojich rozvojových dokumentoch, ale najmä v
reálnom živote. Pre mestské samosprávy je aj táto súťaž príležitosťou bilancovať
výsledky svojho úsilia v prospech environmentu a následne verejne prezentovať
svoje úspechy. Súťaž je vyhlasovaná na podporu miestnych orgánov a zvýšenie
povedomia verejnosti.

Slovenské mestá (obec so štatutom mesta).

Podanie prihlášky do
súťaže DO 31.07.2019

Podpora výchovy a
vzdelávania žiakov zo
sociálne znevýhodneného
prostredia v základných
školách 2019

Prioritnou oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k eliminácii nežiaduceho javu,
akým je priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie
rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii so sociálnym
znevýhodnením) od ostatných žiakov.
Ďalšou oblasťou podpory sú:
a) vytváranie multikultúrnych tried,
Zriaďovateľ základných škôl
b) aplikácie nových foriem a metód vzdelávania najmä smerom k podpore čitateľskej
gramotnosti vo vyučovacom procese,
c) inovácia metód vzdelávania so zameraním na využívanie IKT vo vyučovacom procese
a inovácia didaktických prostriedkov na digitálne vyučovanie,
d) aktivity podporujúce interkultúrne prostredie,
e) aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi.

DO 17.05.2019

Maximálna výška
podpory

Link

Minimálna výška dotácie
na jeden projekt je
10 000 €.
Maximálna výška
dotácie na jeden projekt
je 50 000 €.

https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/in
vesticie/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-oposkytnutie-dotacie-v-oblasti-podporyregionalneho-rozvoja-2/index.html

x

https://www.sazp.sk/novinky/zapojte-sa-dosutaze-enviromesto-2019.html

Maximálna výška fin.
príspevku
2 625 € / 1 projekt

https://www.minedu.sk/data/att/14622.pdf

Operačný program Ľudské Ministerstvo školstva, vedy, výskumua športu
zdroje
SR
Operačný
program
Ľudské zdroje
Operačný
program
Ľudské zdroje
Operačný program
Ľudské zdroje
Operačný program Ľudské
zdroje

Protidrogová prevencia 2019

a) inovatívne formy prevencie užívania nelegálnych ako aj legálnych drog a prevencie
nelátkových závislostí,
Predchádzanie užívaniu
b) rozvoj komunikačných a životných zručností,
omamných a psychotropných c) aktivity na podporu zdravého životného štýlu,
látok, prevenciu závislostí od d) aktivity na podporu zvýšenia povedomia osôb pracujúcich s deťmi v súlade s
psychoaktívnych látok a na Dohovorom Rady Európy o ochrane pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym
podporu zdravého životného zneužívaním,
štýlu.
e) zlepšenie psychosociálnej klímy a podporu duševného zdravia,
f) prevenciu radikalizácie detí a mládeže a predchádzanie extrémizmu,
g) výmenu skúseností a šírenie príkladov dobrej praxe.

OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 1. Vzdelávanie

Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
je podpora prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe, a to
prostredníctvom podpory tvorby profesijne orientovaných bakalárskych študijných
programov v súlade s Kritériami akreditácie profesijne orientovaných bakalárskych
študijných programov vysokoškolského vzdelávania a podpory riešiteľských schopností .

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe
§ 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
597/2003 Z. z.“). Žiadosť predkladá okresný úrad v
DO 07.06.2019
sídle kraja. Realizátorom rozvojových projektov sú
centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie a špeciálne výchovné zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle
kraja (ďalej len „žiadateľ“)

Verejné a štátne vysoké školy v zmysle § 2 ods. 2
písm. a) a b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov1

Maximálna výška fin.
príspevku
a) pre projekty s
celoslovenskou
https://www.minedu.sk/protidrogovapôsobnosťou 5 000 €
prevencia-2019/
b) pre projekty s
miestnou, resp.
regionálnou pôsobnosťou
3 000 €

Uzavretie 1.
hodnotiace kolo 08.02.2019
Uzavretie 2.
hodnotiace kolo 16.04.2019
Uzavretie 3. kolo dátum bude zverejnený

Výška finančných
prostriedkov zo zdrojov EÚ
vyčlenených na výzvu je
15 000 000 €
(z toho 13 500 000 €
pre menej rozvinuté regióny
a 1 500 000 € pre viac
rozvinutý región).

http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyzvana-predkladanie-ziadosti-o-nenavratnyfinancny-prispevok-na-podporu-prepojeniavysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebamipraxe---vysoka-skola-pre-prax.htm

OPII-2018/7/2-DOP

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

OD 02.07.2018 DO
vyčerpania financií

80 000 € - 800 000 €

www.informatizacia.sk/ext_dokdv_opii_2018_7_2_male_zlepsenia.../27100
c

OPII-2018/7/3-DOP

Cieľom tejto výzvy je podporiť a usmerniť aktivity, ktoré zabezpečia nastavenie
systematického manažmentu údajov v jednotlivých organizáciách verejnej správy, ich
Manažment údajov inštitúcie
zdieľanie a publikovanie vo forme referenčných a otvorených údajov, využívanie dát v
verejnej správy
rámci procesov inštitúcií, ako aj aktivity čistenia údajov pre dosiahnutie požadovanej
kvality dát.

a) samospráva,
b) štátna správa,
c) akademický sektor,
d) mimovládne organizácie

OD 02.07.2018 DO
vyčerpania financií

80 000 € - 3 000 000 €

informatizacia.sk/ext_dokdv_opii_2018_7_3_manazment_udajov_fin
al/27097c

OPLZ-PO6-SC612-2018-1

Technická vybavenosť v
Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
obciach s prítomnosťou
rómskych komunít Rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie
marginalizovaných rómskych
kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
komunít Investičná priorita

a) obce

Uzavretie 1. hodnotiaceho
kola – 06.11.2018
Uzavretie 2. hodnotiaceho
kola – 06.03.2019
Uzavretie 3. hodnotiaceho
kola - 14.06.2019

Minimálna výška
príspevku: nestanovuje
sa.
Maximálna výška
príspevku:
1 900 000 €

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

OPLZ-PO6-SC611-2018-2

Technická vybavenosť v
obciach s prítomnosťou
Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania.
marginalizovaných rómskych
komunít

a) verejný sektor: - obce s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len
„MRK“),
b) neziskový sektor: - neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby,
- cirkev a náboženské spoločnosti ,
- združenia ,
- Slovenský Červený kríž .

Uzavretie 1. hodnotiaceho
kola – 03.04.2019
Uzavretie 2. hodnotiaceho
kola – 01.07.2019

Minimálna výška
príspevku: nestanovuje
sa.
Maximálna výška
príspevku:
2 375 000 €

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

Operačný program Ľudské zdroje

Zamestnanosť

Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov

V.P HaZZ 2019

Hasičké stanice - Hasičské
zbrojníce

a) obec – zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl
a prostriedkov na území Slovenskej republiky,
Podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
Termín doručenia žiadostí
b) občianske združenie – zaradené do celoplošného
stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc
do 21.06.2019
rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej
republiky

Operačný program Kvalita
životného prostredie

Operačný program Kvalita životného prostredie

5/2018/§54/CnTP2/O2

Ministerstvo vnútra SR

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.

OPKZP-PO1-SC123-2017-17

1. Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry

OPKZP-PO2-SC211-2018-42

2. Adaptácia na nepriaznivé
dôsledky zmeny klímy so
zameraním na ochranu pred
povodňami

Zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér vo
vodných tokoch za účelom podpory biodiverzity a zabezpečovania ekosystémových
služieb .
V rámci aktivity budú podporené:
- opatrenia pre elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a
biotopov/habitatov,
- opatrenia pre zabezpečenie laterálnej spojitosti mokradí a inundácií s tokom a ostatné
morfologické zmeny.

Z grantu bude možné financovať informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch
zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie. Zameriavajú sa na povodne, zosuvy
pôdy, prívalové dažde a horúčavy. Informačné programy môžu byt realizované na
verejných priestranstvách v podobe informačných dní. Podporované sú aj kampane,
semináre, workshopy, interaktívne prezentácie.

x

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR
/narodne_projekty/Cesta_na_trh_prace_2/O
znamenie_NP_CnTP_2_Opatrenie_2_Aktu
alizacia_4.pdf

Minimálna výška
príspevku: 3 000 €.
Maximálna výška
príspevku: 30 000 €.

http://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2019

a) štátne organizácie vykonávajúce správu vodných
tokov a vodných stavieb,
b) nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných
tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona

Termín uzavretia
hodnotiaceho kola 1 28.02.2019
Termín uzavretia
hodnotiaceho kola 2 30. 04. 2019
Termín uzavretia
hodnotiaceho 3 kola 01.07.2019
Termín uzavretia
hodnotiaceho 4 kola 02.09.2019
Termín uzavretia
hodnotiaceho 5 kola 31.10.2019
Termín uzavretia
hodnotiaceho 6 kola 31.12.2019.
Uvedená informácia s
termínmi uzávierok
hodnotiacich kôl je
informatívna.

Minimálna výška
príspevku: nestanovuje
sa. Maximálna výška
projektu nesmie
prekročiť sumu
50 mil. EUR.

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/17vyzva-na-predkladanie-ziadosti-oposkytnutie-nfp-zamerana-na-zabezpeceniespojitosti-vodnych-tokov-s-kodom-opkzppo1-sc123-2017-17/

a) samospráva,
b) štátna správa,
c) mimovládne organizácie,
d) akademický sektor

OD 12.06.2018 DO
vyčerpania financií

max. 200 000 €

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

Operačný program
Kvalita životného
prostredia
Operačný
Operačný program Kvalita životného program Kvalita
životného
prostredia
prostredia
Operačný program Kvalita životného prostredia
Operačný program Kvalita životného
prostredia

OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Vodozádržné opatrenia v
urbanizovanej krajine (v
intraviláne obce)

a) samospráva,
Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Môže ísť o opatrenia, ako
b) štátna správa,
napríklad využitie retenčných systémov na zadžiavanie zrážkovej vody, budovanie
c) veľké podniky,
vsakovacích prielahov, realizáciu intenzívnych a extenzívnych vsakovacích striech a
d) malé a stredné podniky,
stien.
e) Mimovládne organizácie

OD 20.04.2018 DO
vyčerpania financií

25 000 € - 200 000 €

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40vyzva-na-predkladanie-ziadosti-oposkytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzneopatrenia-v-urbanizovanej-krajine-vintravilane-obci/

OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Podpora nízkouhlíkových
stratégií pre všetky typy
území

Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä
a) samospráva,
pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti
b) mimovládne organizácie
tepelnej energetiky.

OD 06.04.2018 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/

OPKZP-PO1-SC121-2018-43

1. Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry

Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd,
ktoré prispejú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v
ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav
vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový

OPKZP-PO1-SC141-2018-45

OPKZP-PO4-SC431-2018-48

1 Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry

4. Energeticky efektívne
nízkouhlíkové hospodárstvo
vo všetkých sektoroch

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

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

a) obec,
b) združenie obcí
c) právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti OD 15.09.2018 DO
verejných kanalizácií vymedzené v zákone o
vyčerpania financií
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ,
d) vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

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

a) organizácie štátnej správy
(na účely tejto výzvy sa medzi subjekty ústrednej
správy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú štátne
rozpočtové organizácie a štátne príspevkové
organizácie)
b) 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)

x

http://www.op-kzp.sk/wpcontent/uploads/2018/06/000_43_vyzva_ka
nliz--cie_--OV.pdf

Termín uzavretia
hodnotiaceho kola 1 31. 01. 2019

Minimálna výška
celkových oprávnených
výdavkov na projekt sa
Termín uzavretia
stanovuje vo
hodnotiaceho kola 2 výške 25 000 €
30. 04. 2019
Maximálna výška
celkových oprávnených
Termín uzavretia kola n výdavkov na projekt
v intervale 3 mesiacov od
nesmie
termínu uzavretia
presiahnuť 1 000 000 €.
predchádzajúceho
hodnotiaceho kola

Termín uzavretia
hodnotiaceho kola 1 29. 03. 2019
Termín uzavretia
hodnotiaceho kola 2 28. 06. 2019
Termín uzavretia
hodnotiaceho kola n Posledný pracovný deň
každého tretieho
nasledujúceho mesiaca

Minimálna výška
žiadaného príspevku na
projekt je 70 000 €.
Maximálna výška
žiadaného príspevku na
projekt je
3 000 000 €.

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

http://www.op-kzp.sk/wpcontent/uploads/2018/12/Vyzva1.pdf

Operačný program Kvalita životného
prostredia
Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Integrovaný regionálny operačný program (IROP) Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

Termín uzavretia
hodnotiaceho kola 1
28. 02. 2019

OPKZP-PO1-SC122-2018-47

IROP-PO2-SC221-2018-35

1. Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry

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

a) organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová
organizácia, štátna príspevková organizácia (ako
zriaďovateľ materskej školy)
b) obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská
a. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
2 – Ľahší prístup k
časť mesta Bratislava právnická osoba zriadená alebo
b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
efektívnym a kvalitnejším
založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
verejným službám
zriaďovateľ materskej školy)
c. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej
c) mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a
školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
2.2.1 – Zvýšenie hrubej
náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá
d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových
zaškolenosti detí materských
odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a
zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky,
škôl sú pre túto výzvu
náboženských spoločností, občianske združenie,
záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
oprávnené nasledovné typy
nadácia, nezisková organizácia, nezisková
e. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
aktivít definované v IROP
organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby)
f. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.
ako zriaďovateľ materskej školy
d) subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba
ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako
zriaďovateľ materskej školy)

Ľahší prístup k efektívnym a
kvalitnejším verejným
službám

IROP-PO2-SC211-2018-34

IROP-PO1-SC11-2019-44

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

2.1.1 – Podporiť prechod
poskytovania sociálnych
d) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do
služieb a zabezpečenia
troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života;
výkonu opatrení SPODaSK
f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
v zariadení z inštitucionálnej
formy na komunitnú a
podporiť rozvoj služieb
starostlivosti o dieťa do troch
rokov veku na komunitnej
úrovni

1 Bezpečná a ekologická
doprava regiónoch

b) rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy),
c) výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy),
d) príprava projektovej dokumentácie, vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie
bezpečnostného auditu alebo inšpekcie.

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,
právnická osoba zriadená samosprávnym krajom
alebo založená samosprávnym krajom),
c) mimovládne organizácie (cirkev a náboženská
spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju
právnu subjektivitu od cirkví a náboženských
spoločností, občianske združenie, nezisková
organizácia).

a) samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy,
- Hlavné mesto SR Bratislava ako vlastník ciest II. a
III. triedy,
b) Mesto Košice ako vlastník ciest II. a III. triedy,
c) právnická osoba18 podľa osobitných predpisov
(podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka)
d) organizácia zriadená vyšším územným celkom za
účelom výstavby, správy a údržby ciest.

Termín uzavretia
hodnotiaceho kola 2
30. 04. 2019

Nestanovuje sa

http://www.op-kzp.sk/wpcontent/uploads/2018/12/000_47_vyzva_up
ravne_vody.pdf

Termín uzavretia kola n v intervale 2 mesiacov od
termínu uzavretia
predchádzajúceho
hodnotiaceho kola

Minimálna výška
príspevku: nie je
stanovená.
Uzavretie hodnotiaceho
Maximálna výška
kola 2 – 30. 07. 2019
príspevku: celkové
oprávnené výdavky na
Ďalšie hodnotiace kolá
projekt
budú uzatvárané spravidla nesmú presiahnuť
v trojmesačnom intervale 1 000 000 €.
Uzavretie hodnotiaceho
kola 1 – 30. 04. 2019

Uzavretie hodnotiaceho
kola 1 – 07. 03. 2019
nie je stanovená
Uzavretie hodnotiaceho
kola 2 – 07. 06. 2019

Uzavretie hodnotiaceho
kola 1 - 01. 07. 2019
Uzavretie hodnotiaceho
kola 2 - 01. 10. 2019
Ďalšie hodnotiace kolá
budú uzatvárané spravidlá
v trojmesačnom intervále
do vyčerpania alokácie

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124
&navID2=1124&sID=67&id=13999

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

Minimálna výška pomoci
nie je stanovená.
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124
Maximálna výška nesme
&navID2=1124&sID=67&id=14063
presiahnuť
8 000 000 €.

Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
Integrovaný regionálny operačný program (IROP) Integrovaný regionálny operačný program (IROP)

IROP-PO2-SC212-2019-42

IROP-PO2-SC212-2019-43

a) výstavba nových budov,
2 Ľahší prístup k efektívnym
b) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
a kvalitnejším verejným
c) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších
službám
priestorov existujúcich stavebných objektov,
d) zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
2.1.2 Modernizovať
e) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
zdravotnícku infraštruktúru
f) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným
za účelom integrácie
internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
primárnej zdravotnej
g) budovanie bezbariérových prístupov,
starostlivosti
h) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

a) subjekt územnej samosprávy (obec, VÚC) – platí v
prípade, ak žiadateľ v PZ ako formu zabezpečenia
partnerstva CIZS určil zmluvu o partnerstve;
b) nezisková organizácia zriadená podľa zákona č.
213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o n.
dátum predloženia
o.“), zakladateľom ktorej je obec a/alebo VÚC a
žiadostí do 21. 05. 2019
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má
v predmete činnosti uvedené “Zabezpečenie integrácie
služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany
zdravia obyvateľstva“. Platí v prípade, ak v PZ bola
ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená
nezisková organizácia podľa zákona o n. o.

Minimálna výška zo
zdrojov EFRR: 400 tis.
eur/projekt.
Maximálna výška zo
zdrojov EFRR: 900 tis.
eur/projekt.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376
&id=13908

a) výstavba nových budov,
2 Ľahší prístup k efektívnym
b) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
a kvalitnejším verejným
c) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších
službám
priestorov existujúcich stavebných objektov,
d) zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
2.1.2 Modernizovať
e) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
zdravotnícku infraštruktúru
f) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným
za účelom integrácie
internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
primárnej zdravotnej
g) budovanie bezbariérových prístupov,
starostlivosti
h) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

a) subjekt územnej samosprávy (obec, VÚC) – platí v
prípade, ak žiadateľ v PZ ako formu zabezpečenia
partnerstva CIZS určil zmluvu o partnerstve;
b) nezisková organizácia zriadená podľa zákona č.
213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o n.
dátum predloženia
o.“), zakladateľom ktorej je obec a/alebo VÚC a
žiadostí do 27. 05. 2019
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má
v predmete činnosti uvedené “Zabezpečenie integrácie
služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany
zdravia obyvateľstva“. Platí v prípade, ak v PZ bola
ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená
nezisková organizácia podľa zákona o n. o.

Minimálna výška zo
zdrojov EFRR: 400 tis.
eur/projekt.
Maximálna výška zo
zdrojov EFRR: 900 tis.
eur/projekt.

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=3
76&id=13934

a) obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre
o praktické vyučovanie, o odborný výcvik, odbornú prax, o celoživotné vzdelávanie, o
jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne, o knižnice, prednáškové a vyučovacie
miestnosti,
b) obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým
súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
Zvýšenie počtu žiakov
c) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných
stredných odborných škôl na
priestorov a areálov o stredných odborných škôl, o centier odborného vzdelávania a
praktickom vyučovaní
prípravy, o stredísk odbornej praxe, o školského hospodárstva,
e) zvýšenie energetickej hospodárnosti budov o stredných odborných škôl, o centier
odborného vzdelávania a prípravy, o stredísk odbornej praxe, o školských hospodárstiev
a o internátov.

a) organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej
správy), stredné odborné školy/odborné učilištia)
b) samosprávne kraje, stredné odborné školy/odborné
učilištia,
c) mimovládne/neziskové organizácie (nezisková
organizácia nezisková organizácia ako
poskytovateľov všeobecne prospešných služieb v
oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť,
združenie, stredné odborné školy/odborné učilištia.

Minimálna výška pomoci
nie je stanovená.
Maximálna výška nesme
presiahnuť
4 000 000 €.

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyzv
a-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-poctuziakov-strednych-odbornych-skol-napraktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-po2sc223-2019-47/

2 – Ľahší prístup k
efektívnym a kvalitnejším
verejným službám
IROP-PO2-SC223-2019-47

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA, ZAHRANIČNÉ VÝZVY
NADAČNÉ A INÉ ZDROJE

Uzavretie hodnotiaceho
kola 1 - 26. 06. 2019
Uzavretie hodnotiaceho
kola 2 - 26. 09. 2019
Ďalšie hodnotiace kolá
budú uzatvárané
sprravidlá v trojmesačnom
intervále do vyčerpania
alokácie

Interreg V-A
Slovenská republika - Maďarsko
Nadácia Orange

SKHU/ETA/1901

Grantová výzva

PO1: Lepšie využívanie endogénneho prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu na
podporu trvalo udržateľného rozvoja miestnych ekonomík; zvýšenie sociálnej,
hospodárskej a územnej súdržnosti prostredníctvom podpory kultúrnych aktivít a aktivít
súvisiacich so zachovaním a ochranou prírody; zlepšenie sociálnej, hospodárskej a
územnej súdržnosti prostredníctvom podpory spoločných aktivít zameraných na
zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt; a zvýšenie počtu návštevníkov programovej
PO1 Príroda a kultúra
oblasti.
PO4 Podpora cezhraničnej PO2: Posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi,
spolupráce orgánov verejnej aktívna cezhraničná výmena skúseností; zlepšenie kapacít zapojených inštitúcií a
správy a osôb žijúcich v
posilnenie
pohraničnej oblasti
záujmu o cezhraničné aktivity; zlepšenie vzájomného porozumenia a zblíženie medzi
etnickými skupinami žijúcimi v regióne; zvýšenie počtu dlhodobých
(inštitucionalizovaných)
partnerstiev; vysoká úroveň sociálnej účasti na cezhraničných aktivitách; vysoký počet
trvalo
udržateľných podujatí akcií zahŕňajúcich celý programový región; zlepšenie úrovne
dvojjazyčnosti v rámci programového regiónu

Spojme sa pre dobrú vec

Podporu angažovanosti ľudí a zvyšovanie záujmu o ich okolie
a) aktivity zamerané na riešenie potrieb a nedostatkov lokálnej komunity, pričom
samotná komunita je aktívne zapájaná do procesu ich identifikácie aj prinášania riešení,
b) projekty aktívne zapájajúce citlivé skupiny obyvateľov (sociálne a zdravotne
znevýhodnených obyvateľov, osamelých, seniorov, rodiny v núdzi). Grantový program
Spojme sa pre dobrú vec 2019
Podporu komunitných aktivít s dlhodobým dopadom a so zabezpečením
udržateľnosti
c) podpora vzniku alebo udržateľnosti komunitných priestorov,
d) aktivity zamerané na vytváranie priestorov pre rozvoj komunitných aktivít a
stretávanie sa,
e) aktivity prinášajúce poznatky o témach zaujímavých pre rôznorodé cieľové skupiny,
zvyšujúce povedomie o súčasnom dianí ale aj historických udalostiach, inšpiratívnych
osobnostiach a miestnych lokalitách,
f) aktivity využívajúce miestny kultúrny, spoločenský potenciál, uchovávajúce tradičné
zručnosti, približujúce umenie, miestne zvyklosti,
g) medzigeneračné vzdelávanie, komunitné aktivity podporujúce inklúziu sociálne a
zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľov.
Revitalizáciu, sprístupňovanie a oživovanie verejných priestranstiev so zapojením
komunity a slúžiacim širokej verejnosti
h)
skrášľovanie a oživovanie verejných priestranstiev, obnova verejných komunitných
priestorov s uvedením následných komunitných aktivít a pod.,
i) výstavba a
rekonštrukcia športovísk, oddychových zón slúžiacich pre miestnu komunitu,
j) aktivity využívajúce miestny prírodný potenciál, vytváranie zelených miest, obnova
turistických zón, náučných chodníkov, atď..

OZNAMY

a) súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu;
b) cirkvi (registrované na Ministerstve kultúry
Slovenskej republiky/ Ministerstvo verejnej správy a
spravodlivosti Maďarskej republiky);
c) európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚSy);
d) mimovládne organizácie (NGO);
e) obce a vyššie územné celky, neparticipujúce v
Strešnom projekte;
f) vrejné vysoké školy a štátne výskumné ústavy; •
Komory.

Uzavretie 1.
hodnotiace kolo 30.06.2019
Uzavretie 2.
hodnotiace kolo 30.09.2019
Uzavretie 3. kolo 15.01.2020

a) neformálne skupiny aktívnych občanov (za
neformálnu skupinu aktívnych občanov sa za týmto
účelom považuje skupina ľudí, ktorých spájajú
rovnaké záujmy, rozpoznávajú problémy v komunite
a svojpomocne sa snažia prispievať k ich riešeniu so
zapojením širšieho okruhu ľudí a tým podporovať
dátum doručenia žiadostí
spoluprácu a posilňovať vzťahy v komunite.
do 22.05.2019
Neformálna skupina je zastúpená fyzickou osobou, s
ktorou bude v prípade podpory projektu podpísaná
zmluva),
b) mimovládne organizácie (občianske združenia,
nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby, neinvestičné fondy)

Minimálna výška
príspevku: 20 000 €.
Maximálna výška
príspevku: 50 000 €.

http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-napredkladanie-ziadosti-o-fp

Maximálna výška
3 000 € / 1 projekt.

https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-unas-deje/opat-spajame-ludi-v-komunitachpre-lepsi-svet-

