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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 .

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

Uzavretie 1.                   

hodnotiace kolo - 

08.02.2019                             

Uzavretie 2.                           

hodnotiace kolo - 

31.10.2019            

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/vyzva-

na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-

financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-

vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-

praxe---vysoka-skola-pre-prax.htm
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OPII-2018/7/2-DOP
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.

a) samospráva,                                                                                

b) štátna správa

OD 02.07.2018 DO 

vyčerpania financií
80 000 € - 800 000 €

www.informatizacia.sk/ext_dok-

dv_opii_2018_7_2_male_zlepsenia.../27100
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OPII-2018/7/3-DOP
Manažment údajov inštitúcie 

verejnej správy

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.

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_dok-

dv_opii_2018_7_3_manazment_udajov_fin

al/27097c
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Zlepšenie kvality ovzdušia

Ochrana a využvanie vôd

Rozvoj odpadového 

hospodárstva a obehového 

hospodársva z pohľadu 

odpadov

Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov a 

obnoviteľných zdrojov

Zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach 

riadenia kvality ovzdušia

Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd, existujúcej 

stokovej siete

Budovanie verej. vodovodu využívajúceho už exist. vodárenské kapacity

Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov

Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu

Úprava a rekonštrukcia exist. vodárenských zdrojov a zariadení

Ochrana vodných zdrojov, čistenie odpadových vôd  

Vytváranie podmienok na reprodukciu najmä pôvodných druhov rýb,

Reintrodukcia pôvodných druhov rýb prostredníctvom vysadzovania ikier a rýb vo 

všetkých vekových kategóriách do vodných tokov

Revitalizáciu vodných tokov a rybársky využívaných vodných plôch,

Rekonštrukcia,dobudovanie rybníkov a zariadení slúžiacich na odchov násad pôvodných 

druhov rýb určených na zarybnenie vodných plôch s rybárskym využitím

Regulačný lov inváznych nepôvodných druhov rýb 

Zarybnenie v dôsledku mimoriadnej udalosti,

Ichtyologický prieskum vykonávaný v súvislosti s niektorou z aktivít,

Monitoring vybraných druhov rýb a rybích populácií vo vodných tokoch nachádzajúcich 

sa v chránenom území

Zakúpenie traktorov, malotraktorov, vlečiek a čelných nakladačov a hákového nosiča 

kontajnerov, zakúpenie kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu

Výstavba malej kompostárne, zakúpenie kompostérov, mulčovačov, drviča drevnej 

hmoty, rotačných triedičov, osveta vo forme letákov

a) rozpočtová organizácia

b) obec 

c) príspevková organizácia 

d) nadácia 

31.10.2019

Maximálna výška 

žiadanej dotácie na 

jednu žiadosť                       

200 000 €

http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti

/2019/Dotacie/%C5%A0pecifik%C3%

A1cia_EF_2020.pdf

Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n. o.
Hraničná 2, 040 17 Košice  tel. : +421 914 330 702  email: sekretariat@crrkosice.sk 

VEREJNÝ SEKTOR - Výzvy vyhlásené k 31.07.2019

https://www.grantexpert.sk/grantove-vyzvy/?param1=0&param2=0&param3=0&param4=3&param5=0&param6=0
https://www.grantexpert.sk/grantove-vyzvy/?param1=0&param2=0&param3=0&param4=3&param5=0&param6=0
http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe---vysoka-skola-pre-prax.htm
http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe---vysoka-skola-pre-prax.htm
http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe---vysoka-skola-pre-prax.htm
http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe---vysoka-skola-pre-prax.htm
http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe---vysoka-skola-pre-prax.htm
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-dv_opii_2018_7_2_male_zlepsenia_final/27100c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-dv_opii_2018_7_2_male_zlepsenia_final/27100c
http://www.informatizacia.sk/ext_dok-dv_opii_2018_7_2_male_zlepsenia_final/27100c
http://informatizacia.sk/ext_dok-dv_opii_2018_7_3_manazment_udajov_final/27097c
http://informatizacia.sk/ext_dok-dv_opii_2018_7_3_manazment_udajov_final/27097c
http://informatizacia.sk/ext_dok-dv_opii_2018_7_3_manazment_udajov_final/27097c
http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/2019/Dotacie/%C5%A0pecifik%C3%A1cia_EF_2020.pdf
http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/2019/Dotacie/%C5%A0pecifik%C3%A1cia_EF_2020.pdf
http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/2019/Dotacie/%C5%A0pecifik%C3%A1cia_EF_2020.pdf


M
in

is
te

rs
tv

o
 h

o
sp

o
d

ár
st

va
 

Sl
o

ve
n

sk
ej

 r
ep

u
b

lik
y

18409/2019-4210-36886

podpora rozvoja 

elektromobility v 

Slovenskej republike 

formou rozvoja nabíjacej 

infraštruktúry

Výstavba, prestavba a rekonštrukcia verejne prístupných elektrických nabíjacích 

stanícPodpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom 

využívania

obnoviteľných zdrojov.

obec, VÚC a nimi zriadené organizácie do 1.10.2019

Najnižšia výška 

dotácie: 2 500 EUR, 

Najvyššia výška 

dotácie: 5 000 EUR

https://www.vssr.sk/clanok-z-

titulky/podpora-budovania-verejne-

pristupnych-elektrickych-nabijacich-

stanic.htm
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Výzva číslo VII. SKR 2019

Zlepšenie materiálno-

technického zabezpečenia 

a činnosti pri záchrane 

života, zdravia, majetku 

a životného prostredia

Projekty zamerané na podporu zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a 

činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku 

integrovaného záchranného systému. 

a) občianske združenie

b) nadácia

c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne 

prospešné služby

d) obec,

e) vyšší územný celok,

f) rozpočtová organizácia alebo príspevková 

organizácia

5. septembra  2019

Minimálna výška 

dotácie - 7 000 €, 

Maximálna výška 

dotácie - 20 000 €

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

2019&subor=341192
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Výzva číslo VI. SKR 2019

Podpora odbornej 

prípravy, 

preventívnovýchovnej 

a odbornej výcvikovej 

činnosti subjektov 

pôsobiacich pri záchrane 

života, zdravia, majetku 

a životného prostredia na 

úseku integrovaného 

záchranného systému

Projekty zamerané na podporu odbornej prípravy, preventívnovýchovnej 

a odbornej výcvikovej činnosti s cieľom skvalitniť poskytovanie pomoci, ak je 

bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, na 

úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany podľa osobitných 

predpisov, napr. zákon Národnej  rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. 

o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 

Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu 

Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení 

neskorších predpisov.

a) občianske združenie

b) nadácia

c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne 

prospešné služby

d) obec,

e) vyšší územný celok,

f) rozpočtová organizácia alebo príspevková 

organizácia

  5. septembra  2019

Minimálna výška 

dotácie - 1 000 €, 

Maximálna výška 

dotácie - 5 000 €

https://www.vssr.sk/clanok-z-

titulky/vyzva-cislo-vi-skr-2019.htm
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OPLZ-PO6-SC611-2018-2

Technická vybavenosť v 

obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych 

komunít

Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania.

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 - 3. apríla 2019

Uzavretie 2. hodnotiaceho 

kola - 12. júla 2019

Uzavretie 3. hodnotiaceho 

kola - 21. októbra 2019

Minimálna výška 

príspevku: nestanovuje 

sa.                            

Maximálna výška 

príspevku:                              

2 375 000 €

https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-

predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-

financny-prispevok&sprava=vyzva-

zamerana-na-zlepsene-formy-byvania-pre-

obce-s-pritomnostou-marginalizovanych-

romskych-komunit-s-prvkami-prestupneho-

byvania-oplz-po6-sc611-2018-2

https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/podpora-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic.htm
https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/podpora-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic.htm
https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/podpora-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic.htm
https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/podpora-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic.htm
https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-zlepsene-formy-byvania-pre-obce-s-pritomnostou-marginalizovanych-romskych-komunit-s-prvkami-prestupneho-byvania-oplz-po6-sc611-2018-2
https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-zlepsene-formy-byvania-pre-obce-s-pritomnostou-marginalizovanych-romskych-komunit-s-prvkami-prestupneho-byvania-oplz-po6-sc611-2018-2
https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-zlepsene-formy-byvania-pre-obce-s-pritomnostou-marginalizovanych-romskych-komunit-s-prvkami-prestupneho-byvania-oplz-po6-sc611-2018-2
https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-zlepsene-formy-byvania-pre-obce-s-pritomnostou-marginalizovanych-romskych-komunit-s-prvkami-prestupneho-byvania-oplz-po6-sc611-2018-2
https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-zlepsene-formy-byvania-pre-obce-s-pritomnostou-marginalizovanych-romskych-komunit-s-prvkami-prestupneho-byvania-oplz-po6-sc611-2018-2
https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-zlepsene-formy-byvania-pre-obce-s-pritomnostou-marginalizovanych-romskych-komunit-s-prvkami-prestupneho-byvania-oplz-po6-sc611-2018-2
https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-zlepsene-formy-byvania-pre-obce-s-pritomnostou-marginalizovanych-romskych-komunit-s-prvkami-prestupneho-byvania-oplz-po6-sc611-2018-2
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5/2018/§54/CnTP2/O2 Zamestnanosť Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov

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,

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.

08/2018-02/2022 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
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OPKZP-PO1-SC123-2017-17

1. Udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej 

infraštruktúry 

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.  

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/17-

vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-

poskytnutie-nfp-zamerana-na-zabezpecenie-

spojitosti-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-

po1-sc123-2017-17/
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OPKZP-PO2-SC211-2018-42

2. Adaptácia na nepriaznivé 

dôsledky zmeny klímy so 

zameraním na ochranu pred 

povodňami

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.

a) samospráva,                                                                           

b) štátna správa,                                                                             

c) mimovládne organizácie,                                                            

d) akademický sektor

Plánované uzávierky 

hodnotiacich kôl v roku 

2019

15.08.2019

15.11.2019

max. 200 000 €

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/42-

vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-

poskytnutie-nfp-zamerana-na-informacne-

programy/
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OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Vodozádržné opatrenia v 

urbanizovanej krajine (v 

intraviláne obce)

Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Môže ísť o opatrenia, ako 

napríklad využitie retenčných systémov na zadžiavanie zrážkovej vody, budovanie 

vsakovacích prielahov, realizáciu intenzívnych a extenzívnych vsakovacích striech a 

stien.

a) samospráva,                                                                              

b) štátna správa,                                                                      

c) veľké podniky,                                                                 

d) malé a stredné podniky,                                                        

e) Mimovládne organizácie

OD 20.04.2018 DO 

vyčerpania financií
25 000 € - 200 000 €

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-

vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-

poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-

opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-

intravilane-obci/
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OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Podpora nízkouhlíkových 

stratégií pre všetky typy 

území

Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä 

pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti 

tepelnej energetiky.

a) samospráva,                                                                                    

b) mimovládne organizácie

OD 06.04.2018 DO 

vyčerpania financií
10 000 €  - 300 000 €

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/39-

vyzva-zamerana-na-podporu-

nizkouhlikovych-strategii-pre-vsetky-typy-

uzemi-opkzp-po4-sc441-2018-39/

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/narodne_projekty/Cesta_na_trh_prace_2/Oznamenie_NP_CnTP_2_Opatrenie_2_Aktualizacia_4.pdf
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/narodne_projekty/Cesta_na_trh_prace_2/Oznamenie_NP_CnTP_2_Opatrenie_2_Aktualizacia_4.pdf
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/narodne_projekty/Cesta_na_trh_prace_2/Oznamenie_NP_CnTP_2_Opatrenie_2_Aktualizacia_4.pdf
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/narodne_projekty/Cesta_na_trh_prace_2/Oznamenie_NP_CnTP_2_Opatrenie_2_Aktualizacia_4.pdf
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/42-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-informacne-programy/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/42-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-informacne-programy/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/42-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-informacne-programy/
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/42-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-informacne-programy/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/39-vyzva-zamerana-na-podporu-nizkouhlikovych-strategii-pre-vsetky-typy-uzemi-opkzp-po4-sc441-2018-39/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/39-vyzva-zamerana-na-podporu-nizkouhlikovych-strategii-pre-vsetky-typy-uzemi-opkzp-po4-sc441-2018-39/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/39-vyzva-zamerana-na-podporu-nizkouhlikovych-strategii-pre-vsetky-typy-uzemi-opkzp-po4-sc441-2018-39/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/39-vyzva-zamerana-na-podporu-nizkouhlikovych-strategii-pre-vsetky-typy-uzemi-opkzp-po4-sc441-2018-39/
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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

a) obec,                                                                                          

b) združenie obcí                                                                          

c) právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti 

verejných kanalizácií vymedzené v zákone o 

verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ,                                                                    

d) vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o 

verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

OD 15.09.2018 DO 

vyčerpania financií x

http://www.op-kzp.sk/wp-

content/uploads/2018/06/000_43_vyzva_ka

nliz--cie_--OV.pdf
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IROP-PO3-SC31-2019-49
Mobilizácia kreatívneho 

potenciálu v regiónoch

Budovanie kreatívneho centra- vybudovanie špecifickej

rozvojovej infraštruktúry kreatívnych centier

(rekonštrukcia a modernizácia budov pre potreby

zriadenia kreatívnych centier a obstaranie

technológie pre činnosť kreatívnych centier), t.j.

investícií do fyzickej infraštruktúry KC.

vyššie územné celky a rozpočtové a príspevkové 

organizácie zriadené vyšším územným celkom, 

obce a rozpočtové a príspevkové organizácie 

zriadené obcou;

do 30.10.2019

Minimálna výška NFP: 

1 mil. EUR Maximálna 

výška NFP: 18 mil. 

EUR

http://www.culture.gov.sk/podpora-

projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-

kreativneho-potencialu-v-regionoch-

/vyzva-centralizovana-podpora-2fe.html
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OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Technická vybavenosť v 

obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných 

rómskych komunít

výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá, - 

rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej), - výstavba a 

rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov, - výstavba a 

rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a mostných objektov pre 

motorové vozidlá, - výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii 

(spevnených plôch), ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ 

objektu, - výstavba verejného osvetlenia, ako súčasť vyššie uvedených 

podporených objektov/ objektu, - nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre 

motorové vozidlá, ako súčasť podporenej infraštruktúry – (oprávnené iba pri 

objektoch slúžiacich verejnosti, ktoré sú v správe žiadateľa – napr. školská 

infraštruktúra, sociálne a komunitné služby a pod.)

obce

Uzavretie 1. 

hodnotiaceho kola - 9. 

septembra 2019 

Uzavretie 2. 

hodnotiaceho kola - 11. 

novembra 2019

Minimálna výška 

príspevku: nestanovuje 

sa. Maximálna výška 

príspevku: 1 425 

000,00 EUR

https://www.minv.sk/swift_data/source/

mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzva_dobudova

nie_infrastruktury/Vyzva.pdf
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OPKZP-PO1-SC141-2018-45

1 Udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej 

infraštruktúry

Náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách

za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

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

Termín uzavretia 

hodnotiaceho kola 1 -    

31. 01. 2019 

Termín uzavretia 

hodnotiaceho kola 2 -                                           

30. 04. 2019

Termín uzavretia kola n - 

v intervale 3 mesiacov od 

termínu uzavretia 

predchádzajúceho 

hodnotiaceho kola

 Minimálna výška 

celkových oprávnených 

výdavkov na projekt sa 

stanovuje vo

výške 25 000 €

Maximálna výška 

celkových oprávnených 

výdavkov na projekt 

nesmie

presiahnuť 1 000 000 €.

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/45-

vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-

poskytnutie-nfp-zamerana-na-nahradu-

zastaranych-spalovacich-zariadeni-vo-

verejnych-budovach-za-nizkoemisne-s-

vynimkou-oze/

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/06/000_43_vyzva_kanliz--cie_--OV.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/06/000_43_vyzva_kanliz--cie_--OV.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/06/000_43_vyzva_kanliz--cie_--OV.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzva_dobudovanie_infrastruktury/Vyzva.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzva_dobudovanie_infrastruktury/Vyzva.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzva_dobudovanie_infrastruktury/Vyzva.pdf
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/45-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-nahradu-zastaranych-spalovacich-zariadeni-vo-verejnych-budovach-za-nizkoemisne-s-vynimkou-oze/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/45-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-nahradu-zastaranych-spalovacich-zariadeni-vo-verejnych-budovach-za-nizkoemisne-s-vynimkou-oze/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/45-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-nahradu-zastaranych-spalovacich-zariadeni-vo-verejnych-budovach-za-nizkoemisne-s-vynimkou-oze/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/45-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-nahradu-zastaranych-spalovacich-zariadeni-vo-verejnych-budovach-za-nizkoemisne-s-vynimkou-oze/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/45-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-nahradu-zastaranych-spalovacich-zariadeni-vo-verejnych-budovach-za-nizkoemisne-s-vynimkou-oze/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/45-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-nahradu-zastaranych-spalovacich-zariadeni-vo-verejnych-budovach-za-nizkoemisne-s-vynimkou-oze/
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OPKZP-PO4-SC431-2018-48

4. Energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo 

vo všetkých sektoroch

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

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)

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/wp-

content/uploads/2018/12/Vyzva1.pdf
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OPKZP-PO1-SC122-2018-47

1 - Udržateľné využívanie 

prírodných zdrojov 

prostredníctvom rozvoja 

environmentálnej 

infraštruktúry

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom 

zabezpečenia bezpečnej pitnej vody

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

Termín uzavretia 

hodnotiaceho kola 1        

28. 02. 2019

Termín uzavretia 

hodnotiaceho kola 2                                              

30. 04. 2019

Termín uzavretia kola n - 

v intervale 2 mesiacov od 

termínu uzavretia 

predchádzajúceho 

hodnotiaceho kola

Nestanovuje sa

http://www.op-kzp.sk/wp-

content/uploads/2018/12/000_47_vyzva_up

ravne_vody.pdf
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IROP-PO1-SC121-2019-48
1 – Bezpečná a ekologická 

doprava v regiónoch

b) zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie 

informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému,                                                                                                     

c) zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v 

miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté,             d) 

zlepšenie kvality vozidlového parku autobusovej dopravy.

a) menej rozvinutý región                                                       

-  samosprávny kraj, mesto, obec, združenie obcí                                                                                         

- subjekty zo súkromného sektora mimo schém štátnej 

pomoci                                                                         

- ostatné subjekty verejnej správy                                      

- iné právnické osoby                                                       

b) viac rozvinutý región                                                      

- samosprávny kraj, mesto, obec, združenie obcí                                                                                     

- subjekty zo súkromného sektora

Termín uzavretia 

hodnotiaceho kola 1        

22. 08. 2019

Termín uzavretia 

hodnotiaceho kola 2                                              

22. 11. 2019

Ďalšie hodnotiace kolá 

budú uzatvárané spravidla

v trojmesačnom intervale 

do vyčerpania alokácie

Nestanovuje sa
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124

&navID2=1124&sID=67&id=14264
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IROP-PO2-SC221-2018-35

2 – Ľahší prístup k 

efektívnym a kvalitnejším 

verejným službám

 2.2.1 – Zvýšenie hrubej 

zaškolenosti detí materských 

škôl sú pre túto výzvu 

oprávnené nasledovné typy 

aktivít definované v IROP

a) výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania; 

b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, 

rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov; 

c) stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej 

školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);

d) stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových 

zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, 

záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;

e) obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl; 

f) zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

a) organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová 

organizácia, štátna príspevková organizácia (ako 

zriaďovateľ materskej školy)

b) obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská 

časť mesta Bratislava právnická osoba zriadená alebo 

založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako 

zriaďovateľ materskej školy)

c) 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

d) subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba 

ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba ako 

zriaďovateľ materskej školy)

Uzavretie hodnotiaceho 

kola 1 – 30. 04. 2019

Uzavretie hodnotiaceho 

kola 2 – 30. 07. 2019

Ďalšie hodnotiace kolá 

budú uzatvárané spravidla 

v trojmesačnom intervale

Minimálna výška 

príspevku: nie je 

stanovená.

Maximálna výška 

príspevku: celkové 

oprávnené výdavky na 

projekt

nesmú presiahnuť                

1 000 000 €.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124

&navID2=1124&sID=67&id=13999

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Vyzva1.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/Vyzva1.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/000_47_vyzva_upravne_vody.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/000_47_vyzva_upravne_vody.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/12/000_47_vyzva_upravne_vody.pdf
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14264
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14264
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=13999
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 IROP-PO2-SC211-2018-34

Ľahší prístup k efektívnym a 

kvalitnejším verejným 

službám

2.1.1 – Podporiť prechod 

poskytovania sociálnych 

služieb a zabezpečenia 

výkonu opatrení SPODaSK 

v zariadení z inštitucionálnej 

formy na komunitnú a 

podporiť rozvoj služieb 

starostlivosti o dieťa do troch 

rokov veku na komunitnej 

úrovni

d) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do 

troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života; 

f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

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).

Uzavretie hodnotiaceho 

kola 1 – 07. 03. 2019

Uzavretie hodnotiaceho 

kola 2 – 07. 06. 2019

nie je stanovená
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124

&navID2=1124&sID=67&id=13552
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IROP-PO1-SC11-2019-44
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) 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.

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     

Minimálna výška pomoci 

nie je stanovená.              

Maximálna výška nesme 

presiahnuť                                                                   

8 000 000 €.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124

&navID2=1124&sID=67&id=14063
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IROP-PO2-SC223-2019-47

2 – Ľahší prístup k 

efektívnym a kvalitnejším 

verejným službám

Zvýšenie počtu žiakov 

stredných odborných škôl na 

praktickom vyučovaní

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,                                      

c) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných 

priestorov a areálov o stredných odborných škôl, o centier odborného vzdelávania a 

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.

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     

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-poctu-

ziakov-strednych-odbornych-skol-na-

praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-po2-

sc223-2019-47/

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA, ZAHRANIČNÉ VÝZVY

NADAČNÉ A INÉ ZDROJE

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13552
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13552
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14063
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14063
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-po2-sc223-2019-47/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-po2-sc223-2019-47/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-po2-sc223-2019-47/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-po2-sc223-2019-47/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-zonfp-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-po2-sc223-2019-47/
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SKHU/ETA/1901

PO1 Príroda a kultúra                  

PO4 Podpora cezhraničnej 

spolupráce orgánov verejnej 

správy a osôb žijúcich v 

pohraničnej oblasti

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 

oblasti.                                                                                                                                  

PO2: Posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi,

aktívna cezhraničná výmena skúseností; zlepšenie kapacít zapojených inštitúcií a 

posilnenie

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

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 (EZÚS-

y);                                                                                            

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                

Minimálna výška 

príspevku: 20 000 €. 

Maximálna výška 

príspevku:  50 000 €.

http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-

predkladanie-ziadosti-o-fp

OZNAMY

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

