
AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ VÝZVY:

1. PRESTUPNÉ BÝVANIE

Najbližšia uzávierka:  06. 04. 2020
Oprávnené aktivity:  výstavba nových bytových budov, vrátane napojenia objektov na inžinierske siete; prístavba,
       nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia budov; výkon činnosti asistenta bývania,
       vypracovanie dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania“;
       vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie; výkon stavebného dozoru
Oprávnení žiadatelia:  obce a mestá z Atlasu rómskych komunít, subjekty neziskového sektora
Zostávajúca alokácia: 9,8 mil. €  (EÚ zdroje)
Aktuálny stav:    V súčasnosti prebieha schvaľovací proces žiadostí o NFP podaných v rámci uzávierky tretieho
       hodnotiaceho kola.
INFO:      ministerstvo zverejnilo informáciu k výzve k možnosti predkladania projektových zámerov
       pre odkonzultovanie lokalizácie stupňov prestupného bývania prestupnebyvanie@minv.sk.

2. MATERSKÉ ŠKOLY

Najbližšia uzávierka: 16. 04. 2020
Oprávnené aktivity:  výstavba a rekonštrukcia materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych  
      komunít vrátane vybavenia
Oprávnení žiadatelia: obce a mestá z Atlasu rómskych komunít, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné
      služby, cirkev a náboženské spoločnosti, subjekty štátnej správy 
Aktuálny stav:   Potenciálny žiadatelia majú možnosť získať informácie na pripravovaných informačných
      seminároch. Bližšie info na adrese http://www.minv.sk/?Infoseminare-a-vzdelavacie-aktivity

4. ZÁKLADNE ŠKOLY

Plán vyhlásenia:    apríl 2020
Príklady
oprávnených aktivít:  podpora zlepšenia prístupu, dostupnosti existujúcich základných škôl prostredníctvom zvýšenia  
       kapacity a zlepšenia kvality vzdelávania a školského vybavenia
Oprávnení žiadatelia:  obce a mestá z Atlasu rómskych komunít
Plánovaná alokácia:  10 mil. € (EÚ zdroje)

5. SOCÁLNE PODNIKY

Plán vyhlásenia:    jún 2020
Oprávnené aktivity:  podpora rekonštrukcie a výstavba priestorov subjektov sociálnej ekonomiky, vrátane podpory
       nákupu zariadení a technológií
Oprávnení žiadatelia:  subjekty sociálnej ekonomiky
Plánovaná alokácia:  6,9 mil. € (EÚ zdroje)

6. ASISTENCIA V OBLASTI BÝVANIA - DOMOVNÍK

Plán vyhlásenia:    august 2020
Oprávnené aktivity:  zabezpečenie poskytovania služby domovníka v bytových domoch s prítomnosťou MRK
Príklady aktivít:    - starostlivosť a udržiavanie technicky funkčného stavu bytového domu a jeho technických súčastí;
       - zabezpečenie čistoty a poriadku v bytovke a okolí;
       - prevencia trestnej činnosti a sociálno-patologických javov;
       - komunikácia s nájomníkmi týkajúca sa napr. platenia nájomného, energií, prevencie neplatičstva;
       - spolupráca s bytovým podnikom/správcom, policajným zborom, mestskou/obecnou políciou, 
        občianskymi poriadkovými službami, asistentom bývania.
Oprávnení žiadatelia:  obce a mestá z Atlasu rómskych komunít ako vlastníci bytových domov
Plánovaná alokácia:  2 mil. € (EÚ zdroje)

PRIPRAVUJEME:

1. PRÍSTUP K PITNEJ VODE    NOVÁ VÝZVA

Plán vyhlásenia:    február 2020
Oprávnené aktivity:  aktivity budú zamerané na:
       - výstavbu a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody;
       - budovanie výdajných miest a výdajných stojanov
       - budovanie vŕtaných studní
       - realizácia úpravní povrchovej vody
Oprávnení žiadatelia:  obce a mestá z Atlasu rómskych komunít
Plánovaná alokácia:  8,5 mil. € (EÚ zdroje)

2. MENTORING

Plán vyhlásenia:    február 2020
Príklady aktivít:    -  mentoring/tútoring, individuálne a skupinové poradenstvo zamerané na prácu s cieľovou  
        skupinou z MRK a získanie, vedomostí a zručností potrebných pre ich celkovú sociálno-
        -ekonomickú integráciu
Oprávnení žiadatelia:  cirkevné organizácie, neziskový sektor
Plánovaná alokácia:  2 mil. € (EÚ zdroje)

3. POZEMKY

Plán vyhlásenia:    marec 2020
Oprávnené aktivity:  podpora aktivít súvisiacich s procesom vysporiadania pozemkov
Oprávnení žiadatelia:  obce a mestá z Atlasu rómskych komunít
Plánovaná alokácia:  3 mil. € (EÚ zdroje)



AKTUÁLNE REALIZOVANÉ NÁRODNÉ PROJEKTY:

Zoznam oblasti financovania prostredníctvom národných projektov ÚSVRK relevantných pre obce a mestá:

1. TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA 
2. KOMUNITNÉ SLUŽBY 
3. PODPORA PRI VYSPORIADAVANÍ POZEMKOV 
4. PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Všetky potrebné informácie o národných projektoch nájdete na webovom sídle Úradu splnomocnenca vlády SR 
pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“) https://www.minv.sk/?narodne-projekty. 

Všetky národné projekty sú v realizácií a obce zo zoznamu 150 obcí z Atlasu rómskych komunít sa môžu naďalej
zapájať prostredníctvom výziev ÚSVRK na základe Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa 
do národného projektu na stránke ÚSVRK.
Pokračovania národných projektov so zameraním na oblasť terénnej sociálnej práce a komunitných centier dáva možnosť 
realizácie týchto projektov aj mimo zoznamu 150 obcí z Atlasu rómskych komunít, pričom boli stanovené deliace línie
s inými národnými projektami v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Súčasťou dokumentácie pre zapojenie sa
do národného projektu sú aj výberové kritéria, ktoré musí užívateľ splniť, resp. ktoré nastavia poradie užívateľov podľa 
počtu získaných bodov v jednotlivých hodnotiacich kritériách.
Pre získanie bližších informácií ohľadom zapojenia obcí mimo zoznamu 150 obcí z Atlasu MRK je potrebné kontaktovať 
ÚSVRK.

5. ZDRAVÉ KOMUNITY

Národný projekt Zdravé komunity 2B ako pokračovanie Národného projektu Zdravé komunity 2A implementuje
príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny. Informácie o prebiehajúcej implementácii nájdete
na webovom sídle organizácie https://zdraveregiony.eu/.

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať mailom
na metodika.imrk@minv.sk

alebo telefónnom čísle 02/509 45 112, 116, 110
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