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OPERAČNÝ PROGRAM VZDELÁVANIE
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie
vyhlásila nasledovnú výzvu na predkladanie žiadostí o NFP:
Podpora čitateľskej gramotnosti sociálne znevýhodnených žiakov základných škôl
pochádzajúcich z MRK
Prioritná os 3 Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
Opatrenie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných
rómskych komunít
Kód výzvy: OPV-2011/3.1/02-SORO
Oprávnené aktivity:
Rámcová aktivita 3.1.2: podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem a
nástrojov vyučovania, a to
• aplikácia nových foriem a metód vzdelávania smerom k podpore čitateľskej gramotnosti
vo vyučovacom procese, inovácia učebných textov a materiálov, didaktických
prostriedkov, príručiek a pedagogickej dokumentácie;
• inovácia metód vzdelávania so zameraním na využívanie IKT vo vyučovacom procese a
inovácia didaktických prostriedkov na digitálne vyučovanie pri podpore čitateľskej
gramotnosti.
Rámcová aktivita 3.1.4: Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v
oblasti integrácie príslušníkov MRK do spoločnosti:
• projekty zamerané na zvyšovanie zručností metakognitívných stratégií pre získanie
čitateľských zručností s cieľom získania certifikátu/osvedčenia
Oprávnení žiadatelia:
• základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a krajských školských úradov so
zastúpením viac ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK zo
všetkých žiakov základnej školy
• cirkevné základné školy so zastúpením viac ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov
pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov cirkevnej základnej školy
• súkromné základné školy so zastúpením viac ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov
pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov súkromnej základnej školy
Miesto realizácie projektu:
Celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.
Pre určenie geografickej oprávnenosti územia je rozhodujúce sídlo žiadateľa.
Financovanie:
Minimálna výška NFP na jeden projekt
Maximálna výška NFP na jeden projekt

100 000,- EUR (3 012 600,- Sk)
300 000,- EUR (9 037 800,- Sk)

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 15.06.2011
Bližšie informácie:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Odbor informovania a publicity
Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
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Tel.: +421 (2) 69 299 356, -359
E-mail: opv@asfeu.sk
Web: www.asfeu.sk
- každý pracovný deň od 9:00 do 15:00 hod.

3

OPERAČNÝ PROGRAM VÝSKUM A VÝVOJ
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Výskum a
vývoj vyhlásila dňa 28. 04. 2011 nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:
Podpora výskumno-vývojových centier
Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
Kód výzvy: OPVaV-2011/2.2/07-SORO
Oprávnené aktivity:
Rámcová aktivita 2.2.2: podpora aplikovaného výskumu a vývoja:
• realizácia projektov priemyselného výskumu;
• podpora projektov aplikovaného výskumu a vývoja v podnikovej sfére (MSP aj veľké
podniky) vrátane podpory výskumníkov a ich činnosti s cieľom rozvoja nových aktivít
podnikov;
• podpora spolupráce podnikov (MSP aj veľké podniky) s akademickou sférou.
Realizácia projektu musí viesť k vytvoreniu minimálne jedného z nasledovných výsledkov:
prototyp nového výrobku, nová technológia, resp. nový postup, alebo zásadné zlepšenie už
existujúcich výrobkov, technológií a postupov, ktoré budú mať nespochybniteľný trhový
potenciál.
Projekty podporené v rámci tejto výzvy musia v plnej miere patriť do jednej z týchto kategórií
výskumu:
1. priemyselný (aplikovaný) výskum
2. experimentálny vývoj
Oprávnení žiadatelia:
Finančná pomoc v rámci tejto výzvy je určená v zmysle schémy štátnej pomoci pre fyzické
osoby alebo právnické osoby, ktoré majú právnu subjektivitu a sú oprávnené na podnikanie v
zmysle Obchodného zákonníka4, § 2 ods. 2 písm. a) pre právnické osoby a písm. b) pre fyzické
osoby, registrované na území SR, ktoré vykonávajú činnosti výskumu a vývoja a plánujú
realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov, a ktoré boli založené najneskôr k 1. 1.
2010:
•

Malé (vrátane mikropodnikov) a stredné podniky - Určujúcou definíciou MSP je definícia
uvedená v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 (príloha č. 8 tejto výzvy). 5.6
• Veľké podniky sú podniky, na ktoré sa nevzťahuje definícia mikropodnikov, malých a
stredných podnikov podľa prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.
Oprávnené územie:
Oprávnené je celé územie SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
Financovanie:
Minimálna výška NFP na jedného žiadateľa
Maximálna výška NFP na jedného žiadateľa

1 000 000,- Eur (30 126 000,- Sk)
2 000 000,- Eur (60 252 000,- Sk)

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 01.08.2011
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Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe
v Bratislavskom kraji
Kód výzvy: OPVaV-2011/4.2/07-SORO
Ide o zrkadlovú výzvu k predchádzajúcej výzve OPVaV-2011/2.2/07-SORO, tzn. že oprávnené
aktivity, žiadatelia i financie sú zhodné. Rozdiel je len v oprávnenosti územia, ktorým je
Bratislavský samosprávny kraj.
Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 01.08.2011
Bližšie informácie:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Odbor informovania a publicity
Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Tel.: 02/ 692 99 357, -383
Fax: 02/ 692 99 350
E-mail: opvav@asfeu.sk
Web: www.asfeu.sk; www.minedu.sk
- každý pracovný deň od 9:00 do 15:00 hod.
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REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Regionálny
operačný program nemá v súčasnosti vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.
Bližšie informácie:
Riadiaci orgán pre ROP
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Odbor realizácie programov regionálneho rozvoja
Oddelenie riadenia programov
Korešpondenčná adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Email: inforop@build.gov.sk,
Web: www.ropka.sk
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre ROP na úrovni NUTS 3
Trenčiansky samosprávny kraj
odbor SO/RO pre ROP
Adresa: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Web: www.tsk.sk
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OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A
HOSPODÁRSKY RAST
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 26.04.2010 nasledovnú výzvu na
predkladanie žiadostí o NFP:
Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného
výskumu a experimentálneho vývoja
Prioritná os 1
Opatrenie 1.3

Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Kód výzvy: KaHR – 13SP - 1001
Oprávnené aktivity:
Podporovaná časť výskumného a vývojového projektu musí v plnej miere patriť do jednej
alebo viacerých z dvoch nasledujúcich kategórií výskumu: priemyselného výskumu a
experimentálneho vývoja a inovácií.
Oprávnení žiadatelia:
Prijímateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2)
Obchodného zákonníka, registrované na území SR najneskôr k 1.1.2009, ktoré plánujú
realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú definíciu malého a stredného
podnikania (ďalej len „MSP“) alebo veľkého podnikateľa v zmysle tejto výzvy.
Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) - Určujúcou definíciou MSP je definícia použitá
v prílohe I Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6.augusta 2008.
Veľkí podnikatelia - Ide o podnikateľa v zmysle § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka
Slovenskej republiky, ktorý nespadá pod definíciu MSP.
Oprávnenosť územia:
Celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
Pre stanovenie oprávnenosti prijímateľa je rozhodujúce sídlo žiadateľa bez ohľadu na
umiestnenie výrobných, príp. výskumných prevádzok.
Financovanie:
Minimálna výška pomoci prijímateľovi
Maximálna výška pomoci na projekt
Celkové oprávnené výdavky na projekt nepresiahnu
Celkové výdavky na projekt nie sú obmedzené.

30 000,- Eur (903 780,- Sk)
2 000 000,- Eur (60 252 000,- Sk)
25 000 000,- Eur (753 150 000,- Sk)

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 16.09.2011
Bližšie informácie:
Ministerstvo hospodárstva SR
Web: www.mhsr.sk, www.opkahr.sk
Regionálne pracovisko Sekcie ŠF EU Trenčín
Slovenská inovačná a energetická agentúra, regionálne pracovisko Trenčín
Adresa: Hurbanova 59, 911 00 Trenčín
Tel.: 032 / 74 35 216 (kl. 116)
E-mail: fondy@siea.gov.sk
Web: www.siea.gov.sk
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OPERAČNÝ PROGRAM ZDRAVOTNÍCTVO
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo
vyhlásilo nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:
Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej
zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia
u ochorení skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia
Prioritná os 2
Opatrenie 2.1

Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej
starostlivosti

Kód výzvy: OPZ 2011/2.1/01
Oprávnené aktivity:
Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného
vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho, sofistikovaného, technicko-prevádzkového,
zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného
prístrojového vybavenia).
• modernizácia a rekonštrukcia stavebných objektov a prevádzkových súborov.
• dodávka zdravotníckej techniky – high technology a likvidácia zastaranej zdravotníckej
techniky (prevádzkové súbory, ktorých súčasťou je aj zdravotnícka technika: diagnostická,
operačná, demonštračná, iná),
• komplexná infraštruktúra IKT pre zabezpečenie interoperability s Národným zdravotným
informačným systémom (NZIS) a Národným zdravotným portálom (NZP), zdravotnými
poisťovňami, nemocničnými zariadeniami a úložiskami zdravotných informácií, s využitím
štandardov, číselníkov a kódov pre zdravotníctvo a výmenu dát systémom autorizovanej
komunikácie,
• pripojenie na vysokorýchlostný internet,
• dodávka a výmena morálne zastaraných IT a iného prístrojového vybavenia.
Oprávnení žiadatelia:
Oprávneným žiadateľom je vlastník/správca/nájomca zdravotníckeho zariadenia, ktorý
vznikol najneskôr v roku 2010. V zdravotníckom zariadení ktoré bude predmetom projektu, sa
poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť od roku 2010 a skôr, a v čase predloženia
žiadosti o NFP je v ňom minimálne 5 a viac samostatných funkčných ambulancií s
prednostným zameraním na liečbu „ochorení skupiny 5“ v ktorých sa denne poskytuje
ambulantná zdravotná starostlivosť. Oprávneným žiadateľom je:
•

právnická osoba v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, ktorá je vlastníkom, nájomcom alebo správcom ambulantného
zdravotníckeho zariadenia a zároveň poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
alebo je v priamom zmluvnom nájomnom/podnájomnom vzťahu so samostatnými
poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti;
• nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, ktorá je vlastníkom,
nájomcom alebo správcom ambulantného zdravotníckeho zariadenia a zároveň
poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, alebo je v priamom zmluvnom
nájomnom/podnájomnom vzťahu so samostatnými poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej
starostlivosti;

8

•

príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR resp. iného ústredného
orgánu štátnej správy, vyššieho územného celku alebo obce, ktorá je správcom
ambulantného zdravotníckeho zariadenia a zároveň poskytovateľ ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, alebo je v priamom zmluvnom nájomnom vzťahu so samostatnými
poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti;
• rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, alebo obce, ktorá je správcom
ambulantného zdravotníckeho zariadenia a zároveň poskytovateľ ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, alebo je v priamom zmluvnom nájomnom vzťahu so samostatnými
poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti;
• samosprávny kraj, ktorý je vlastníkom ambulantného zdravotníckeho zariadenia a zároveň
je v priamom zmluvnom nájomnom vzťahu so samostatnými poskytovateľmi ambulantnej
zdravotnej starostlivosti;
• obec, ktorá je vlastníkom, alebo nájomcom ambulantného zdravotníckeho zariadenia
a zároveň je v priamom zmluvnom nájomnom/podnájomnom vzťahu so samostatnými
poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Oprávnenosť územia:
Celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
Financovanie:
Minimálna výška NFP
Maximálna výška NFP

100 000,- Eur (3 012 600,- Sk)
2 000 000,- Eur (60 252 000,- Sk)

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 26.07.2011 do 15.00 hod.
Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej
zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia
u ochorení skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia
V rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu
Prioritná os 2
Opatrenie 2.1

Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej
starostlivosti

Kód výzvy: OPZ 2011/2.1/02
Oprávnené aktivity:
Komplexné projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného
vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho, sofistikovaného, technicko-prevádzkového,
zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného
prístrojového vybavenia).
• modernizácia a rekonštrukcia stavebných objektov a prevádzkových súborov.
• dodávka zdravotníckej techniky – high technology a likvidácia zastaranej zdravotníckej
techniky (prevádzkové súbory, ktorých súčasťou je aj zdravotnícka technika: diagnostická,
operačná, demonštračná, iná),
• komplexná infraštruktúra IKT pre zabezpečenie interoperability s Národným zdravotným
informačným systémom (NZIS) a Národným zdravotným portálom (NZP), zdravotnými
poisťovňami, nemocničnými zariadeniami a úložiskami zdravotných informácií, s využitím
štandardov, číselníkov a kódov pre zdravotníctvo a výmenu dát systémom autorizovanej
komunikácie,
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•
•

pripojenie na vysokorýchlostný internet,
dodávka a výmena morálne zastaraných IT a iného prístrojového vybavenia.

Oprávnení žiadatelia:
Hlavnou podmienkou oprávnenosti žiadateľa je, aby projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, bol
v súlade s Lokálnou stratégiou komplexného prístupu schválenou Úradom vlády Slovenskej
republiky. RO v procese overovania kritérií oprávnenosti zabezpečí v spolupráci s Úradom
splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity overenie súladu predkladanej
ŽoNFP so schválenou Lokálnou stratégiou komplexného prístupu.
Oprávneným žiadateľom je vlastník/správca/nájomca zdravotníckeho zariadenia. V
zdravotníckom zariadení, ktoré bude predmetom projektu, sa poskytuje ambulantná zdravotná
starostlivosť od roku 2010 a skôr, s prednostným zameraním na liečbu „ochorení skupiny 5“.
Oprávneným žiadateľom je:
•

•

•

•

•

•

právnická osoba v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, ktorá je vlastníkom, nájomcom alebo správcom ambulantného
zdravotníckeho zariadenia a zároveň poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
alebo je v priamom zmluvnom nájomnom/podnájomnom vzťahu so samostatnými
poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti;
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, ktorá je vlastníkom,
nájomcom alebo správcom ambulantného zdravotníckeho zariadenia a zároveň
poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, alebo je v priamom zmluvnom
nájomnom/podnájomnom vzťahu so samostatnými poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej
starostlivosti;
príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR resp. iného ústredného
orgánu štátnej správy, vyššieho územného celku alebo obce, ktorá je správcom
ambulantného zdravotníckeho zariadenia a zároveň poskytovateľ ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, alebo je v priamom zmluvnom nájomnom vzťahu so samostatnými
poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti;
rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, alebo obce, ktorá je správcom
ambulantného zdravotníckeho zariadenia a zároveň poskytovateľ ambulantnej zdravotnej
starostlivosti, alebo je v priamom zmluvnom nájomnom vzťahu so samostatnými
poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti;
samosprávny kraj, ktorý je vlastníkom ambulantného zdravotníckeho zariadenia a zároveň
je v priamom zmluvnom nájomnom vzťahu so samostatnými poskytovateľmi ambulantnej
zdravotnej starostlivosti;
obec, ktorá je vlastníkom, alebo nájomcom ambulantného zdravotníckeho zariadenia
a zároveň je v priamom zmluvnom nájomnom/podnájomnom vzťahu so samostatnými
poskytovateľmi ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Oprávnenosť územia:
Celé územie Slovenskej republiky okrem Bratislavského samosprávneho kraja.
Financovanie:
Minimálna výška NFP
Maximálna výška NFP

100 000,- Eur (3 012 600,- Sk)
2 000 000,- Eur (60 252 000,- Sk)

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 14.10.2011
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Bližšie informácie:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Riadiaci orgán pre OPZ
Sekcia európskych programov a projektov
Odbor posudzovania projektov
Adresa: Limbová 2, P.O.Box 52, 837 52 Bratislava
Tel.: 02 / 59 373 458
E-mail: info.opz@health.gov.sk
Web: www.health-sf.sk
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OPERAČNÝ PROGRAM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné
prostredie nemá momentálne vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok.
Bližšie informácie:
Ministerstvo životného prostredia SR:
Sekcia environmentálnych programov a projektov, Odbor programov
Adresa: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Tel. č.: 02/ 59 562 522, 02/ 59 562 669
Email: info@enviro.gov.sk
Web: www.enviro.gov.sk, www.opzp.sk
Regionálne environmentálne poradenské a informačné stredisko (REPIS):
REPIS Prievidza,
Adresa: Dlhá 3, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/ 542 50 93
Email: pd-repis@sazp.sk
Web: www.repis.sk
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OPERAČNÝ PROGRAM ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA
INKLÚZIA
Fond sociálneho rozvoja ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre
Operačný program Zamestnanosť a Sociálna inklúzia vyhlásil dňa 11. 11. 2010 nasledovné
výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:
Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a
podpora integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným
zreteľom na marginalizované rómske komunity
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2010/2.2/04
V rámci výzvy sa na určité skupiny žiadateľov vzťahuje Schéma pomoci de minimis na
podporu sociálnej inklúzie (schéma DM č. 1/2010)
Oprávnené aktivity:
2.2.1 Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených uchádzačov o
zamestnanie s výrazným zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným zreteľom na
osoby z MRK
2.2.2 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a
inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov
marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu)
2.2.3 Programy druhej šance umožňujúce ukončenie základnej resp. strednej školy, získanie
odborných zručností formou zamestnaneckej praxe s osobitným zreteľom na MRK
2.2.4 Programy zamerané na poskytovanie služieb zamestnanosti a vzdelávania pre
zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním s osobitným zreteľom na starších
zamestnancov a zamestnancov s nízkym vzdelaním
Výdavky na aktivity sa nesmú prekrývať s výdavkami na aktivity, podľa zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Oprávnení žiadatelia:
Môžu byť iba subjekty, ktorým boli schválené Lokálne stratégie komplexného prístupu, alebo
ktorí sú uvedení ako partneri v schválených žiadostiach o poskytnutie podpory LSKxP.
Oprávnenými žiadateľmi sú:
• štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
• obce a mestá
• združenia miest a obcí
• VÚC a úrady samosprávneho kraja
• inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky
• školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
• občianske združenia
• nadácie
• neinvestičné fondy
• neziskové organizácie
• záujmové združenie právnických osôb založené v súlade s § 20f až 20i a nasl.
Občianskeho zákonníka,
• iné organizácie a to:
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−
−

−

Slovenský Červený kríž,
subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom 330/2007 Z. z., zákonom č.
643/2007 Z. z., zákonom č. 215/2008 Z. z. a zákonom č. 466/2008 Z. z. zákona č.
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Miesto realizácie projektu:
Oprávneným je celé územie Slovenskej republiky okrem územia Bratislavského kraja.
Financovanie:
Pre žiadateľov, ktorí nepodliehajú pravidlám pomoci de minimis:
Minimálna výška pomoci na jeden projekt
50 000,- Eur (1 506 300,- Sk)
Maximálna výška pomoci na jeden projekt
500 000,- Eur (15 063 000,- Sk)
Pre žiadateľov, ktorí podliehajú pravidlám pomoci de minimis:
Minimálna výška pomoci na jednému žiadateľovi
50 000,- Eur (1 506 300,- Sk)
Maximálna výška pomoci jednému žiadateľovi
200 000,- Eur (6 025 200,- Sk)
Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 30.06.2011
Prioritná os 2 Podpora sociálnej inklúzie
Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo
sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s
osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity
Rámcová aktivita č. 2.1.3
Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na
vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych
spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2010/2.1/02
Oprávnené aktivity:
• podpora sociálnej práce v znevýhodnených skupinách, lokalitách a marginalizovaných
rómskych komunitách
• činnosti zamerané na senzibilizáciu majority
• sociálne, výchovné, poradenské a adaptačné programy cielené na rodiny na
predchádzanie a riešenie sociálneho vylúčenia a zamerané na udržateľnú integráciu rodín
na trhu práce
• činnosti zamerané na predchádzanie a riešenie krízových situácií rodín a rôznych skupín
s cieľom zlepšenia pracovných príležitostí a ich sieťovanie
• obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe
rozhodnutia súdu, vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej
starostlivosti a podpora utvorenia náhradného rodinného prostredia v spolupráci s
príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny
Žiadateľ nesmie vykonávať v rovnakom čase a v rovnakej lokalite tú istú činnosť v rámci
projektu, schváleného v tejto výzve a projektu schváleného vo výzvach pre žiadateľov
v rámci schválených lokálnych stratégií komplexného prístupu. Podrobnejšie podmienky
upravuje formulár zmluvy o poskytnutí NFP, kapitola č. 3 Výdavky projektu a NFP, bod 3.5.
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Oprávnení žiadatelia:
• obce a mestá
• iný subjekt:

združenia miest a obcí

občianske združenia

nadácie

neinvestičné fondy

neziskové organizácie

iné organizácie a to:
− Slovenský Červený kríž,
− subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
− subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
− cirkevné organizácie zriadené v zmysle Zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej
viery a postavení cirkví a náboženských spoločností §6, ods. 1, písm. h), k);
− inštitúcie, ktoré sú prijímateľom národných alebo pilotných projektov.
Miesto realizácie projektu:
Oprávneným je celé územie Slovenskej republiky okrem územia Bratislavského kraja.
Financovanie:
Minimálna výška pomoci na jeden projekt
Maximálna výška pomoci na jeden projekt

10 000,- Eur (301 260,- Sk)
99 600,- Eur (3 000 549,6 Sk)

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 31.01.2012
Bližšie informácie:
Fond sociálneho rozvoja
Adresa: Špitálska 4-6, 814 55 Bratislava
Tel.: 02 / 204 635 13
Fax: 02 / 204 625 28
E-mail: vyzva@fsr.gov.sk
Web: www.fsr.gov.sk
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OPERAČNÝ PROGRAM INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI
Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľské orgány pod Riadiacim orgánom pre
Operačný program Informatizácia spoločnosti vydalo písomné vyzvanie na predloženie
žiadosti o NFP na realizáciu neinvestičných národných projektov:.
Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej
infraštruktúry
Opatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho
archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania,
spracovania a ochrany
Národný projekt: „Digitálna galéria“
Kód výzvy: OPIS-2011/2.1/02-NP
Oprávnený žiadateľ: Slovenská národná galéria
Maximálna výška pomoci: 16 009 000,- Eur (482 287 134,- Sk)
Dátum uzávierky: 30.09.2011
Národný projekt: „Digitálne múzeum“
Kód výzvy: OPIS-2011/2.1/03-NP
Oprávnený žiadateľ: Múzeum Slovenského národného povstania
Maximálna výška pomoci: 27 612 000,- Eur (801 713 112,- Sk)
Dátum uzávierky: 07.10.2011
Národný projekt: „Digitálny pamiatkový fond“
Kód výzvy: OPIS-2011/2.1/04-NP
Oprávnený žiadateľ: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Maximálna výška pomoci: 10 600 000,- Eur (319 335 600,- Sk)
Dátum uzávierky: 07.10.2011
Bližšie informácie:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry pre OPIS
Odbor riadenia a monitoringu projektov
Adresa: Nám. SNP č.33, 813 31 Bratislava
Kontaktná osoba:
Ing. Andrea Koptíková
Tel.: +421 220 482 707
Fax: +421 220 482 371
E-mail: andrea.koptikova@culture.gov.sk
Web: www.opis.culture.gov.sk
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PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sekcia rozvoja vidieka, ako Riadiaci
orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 zastúpené Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou nemá v súčasnosti vyhlásenú žiadnu výzvu na predkladania žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku:
Bližšie informácie:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Adresa: Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava
Tel.: 02 / 52 733 800
E-mail: zelmira.milkova@apa.sk
Web: http://www.apa.sk.
Regionálne pracovisko PPA, Trenčín
Adresa: Námestie Sv. Anny 7, 911 50 Trenčín
Tel.: 032 / 650 55 28
Fax: 032 / 658 26 91
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EURÓPSKA ÚZEMNÁ SPOLUPRÁCA
Európska územná spolupráca je jedným z troch cieľov Európskej kohéznej politiky.
Uskutočňuje sa na troch úrovniach: nadregionálnej, cezhraničnej a nadnárodnej.

OPERAČNÝ PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SR – ČR
V rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce nie je momentálne vyhlásená žiadna
výzva.
Bližšie informácie:
Ministerstvo pôdohospodárstva, ŽP a RR SR
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Oddelenie Spoločného technického sekretariátu
Adresa: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
E-mail: infoservis@build.gov.sk
Web: www.sk-cz.eu
Trenčiansky samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja
Oddelenie programu cezhraničnej spolupráce
Adresa: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 032/ 65 55 -410, -413, -414, -415, -416
E-mail: fmp@tsk.sk
Web: www.regionbilekarpaty.cz, www.tsk.sk, www.rravm.cz
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OPERAČNÝ PROGRAM STREDNÁ EURÓPA
Riadiaci orgán Programu nadnárodnej spolupráce Stredná Európa 2007-2013 (Central
Europe) dňa 10.06.2011 vyhlásil 4. výzvu na predkladanie projektov:
Prioritné oblasti podpory:
Priorita 1: Uľahčenie inovácií v strednej Európe
Oblasť intervencie 1.3: Urýchlenie vývoja poznatkov
Priorita 2: Zlepšenie dostupnosti strednej Európy ako aj v rámci nej
Oblasť intervencie 2.4: Podporenie informačných a komunikačných technológií a
alternatívnych riešení posilňovania prístupu
Priorita 3: Zodpovedné využívanie životného prostredia
Oblasť intervencie 3.4: Podpora environmentálne priaznivých technológií a aktivít
Priorita 4: Zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov
Oblasť intervencie 4.1: Rozvoj polycentrických sídelných štruktúr a územná spolupráca
Oblasť intervencie 4.3: Využitie kultúrnych zdrojov pre atraktívnejšie mestá a regióny
Financovanie:
V rámci programu je alokovaná suma 22,5 miliónov Eur.
Minimálna výška pomoci na jeden projekt 1 milión Eur
Maximálna výška pomoci na jeden projekt 2,5 milióna Eur
Ko-financovanie:
max 85 % pre uchádzačov z ČR, SR, Poľska, Maďarska a Slovinska
max 75% pre uchádzačov z Rakúska, Nemecka a Talianska a uchádzačov z krajín mimo
programu CE
Dátum uzávierky: 14.10.2011
Bližšie informácie:
Národné kontaktné miesto CENTRAL EUROPE pre SR:
Ministerstvo životného prostredia SR
Adresa: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Kontaktné osoby:
PhDr. Luboš Michalov
Tel.: +421 2 5956 2202
Fax.: +421 2 5956 2110
Mob.: +421 905 945 191
Email: mailto:lubos.michalov@enviro.gov.sk
Ing. Peter Jány
Tel: 02/59562664
Fax: 02/59562110
Email: peter.jany@enviro.gov.sk
WEB:
Základné informácie o Operačnom programe Stredná Európa na web stránke MŽP SR:
http://www.enviro.gov.sk/servlets/page/868?c_id=5529
Pre detailnejšie informácie o programe navštívte, prosím, oficiálnu web stránku programu:
http://www.central2013.eu/
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OPERAČNÝ PROGRAM JUHOVÝCHODNÁ EURÓPA
Riadiaci orgán Programu nadnárodnej spolupráce Juhovýchodná Európa 2007-2013 (South
East Europe) dňa 28.4.2011 vyhlásil 3. výzvu na predkladanie projektov:
V rámci všeobecne definovaných oblastí programu bolo pre túto výzvu vybraných 5
prioritných oblastí:
Priorita 1, ToR 1: Policy Learning Mechanisms in Support of Cluster Development –
mechanizmy na podporu rozvoja klastrov
Priorita 2, ToR 2: Climate Change Adaptation: assessing vulnerabilities and risks and
translating them to implementation actions at the regional and local levels – adaptácia na
klimatické zmeny: hodnotenie zraniteľnosti a rizík a ich prenesenie do realizačných akcií
Priorita 3, ToR 3.1: Network of (Hub) cities for an increased access and mobility of people in
the SEE region – sieť uzlových miest pre zlepšenie dostupnosti a mobility ľudí v regióne
Priorita 3, ToR 3.2: Efficient access to a SEE coordinated multimodal freight network
between ports and landlocked – zefektívnenie dostupnosti ku koordinovanej sieti multimodálnej
nákladnej prepravy medzi prístavmi a vnútrozemím
Priorita 4, ToR 4: Managing Demographic Change in SEE - Migration and Human Capital as
key for sustainable economic growth – riadenie demografickej zmeny – migrácia a ľudský
kapitál ako kľúč udržateľného ekonomického rastu
Výzva je dvojfázová. V 1. Fáze, ktorá je otvorená od 28. 4. 2011 do 17. 6. 2011 (18:00 SEČ),
žiadatelia predkladajú projektové zámery (Expression of Interest - EoI).
K zapojeniu sa do výzvy a predloženiu projektového zámeru je potrebné prečítať si informácie
na stránke programu a postupovať podľa nasledovných krokov:
1. zaregistrovať sa na stránke programu www.southeast-europe.net
2. stiahnuť si príslušné dokumenty k výzve a podrobne si ich preštudovať. Tiež je
potrebné oboznámiť sa so stavom dostupnosti finančných prostriedkov – tabuľka je
zverejnená pod odkazom v texte výzvy.
3. Vyplniť formulár projektového zámeru (EoI) a Deklaráciu k pre-financovaniu a
Prehlásenie o spolufinancovaní v zmysle príručky – vo forme jedného súboru (zip)
Súbor označte nasledovne: SEE_C_EoI_acronym projektu !
4. Uploadujte súbor do stanoveného termínu, podľa pokynov v príručke – akceptuje sa iba
elektronické predloženie zámeru!
5. Ak predloženie zámeru prebehlo úspešne, do 24 hodín obdržíte automatické potvrdenie.
Bližšie informácie:
Ministerstvo životného prostredia SR
Adresa: Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Kontaktné osoby:
Mgr. Zuzana Fáberová
Tel.: 02 / 59 562 432
Email: zuzana.faberova@enviro.gov.sk
WEB:
Základné informácie o Operačnom programe Juhovýchodná Európa na web stránke MŽP SR:
http://www.enviro.gov.sk/servlets/page/868?c_id=5508
Pre detailnejšie informácie o programe navštívte, prosím, oficiálnu web stránku programu
http://www.southeast-europe.net/hu/
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ŠVAJČIARSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarskoslovenskej spolupráce nemá v súčasnosti vyhlásenú žiadnu výzvu.
Bližšie informácie:
Úrad vlády SR
Sekcia riadenia a implementácie zahraničnej finančnej pomoci
Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
Adresa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: +421 25 729 5517
Fax: +421 25 729 5568
E-mail: sfm@vlada.gov.sk
Web: www.swisscontribution.sk
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FINANČNÝ MECHANIZMUS EHP A NÓRSKY FINANČNÝ
MECHANIZMUS
Dňa 26.10.2010 pri príležitosti návštevy nórskeho kráľovského páru na Slovensku boli v
Žltom salóniku Úradu vlády Slovenskej republiky podpísané Memorandá o porozumení pre
implementáciu Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2009 2014. Memorandá o porozumení predstavujú základný rámec pre čerpanie finančných
prostriedkov v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v
celkovej finančnej alokácii 80,75 miliónov eur.
V súčasnosti donorské štáty v spolupráci s Úradom pre finančný mechanizmus v Bruseli
finalizujú rámcové pravidlá implementácie finančných mechanizmov pre programové obdobie
2009 – 2014. Po schválení týchto pravidiel donoskými štátmi, Úrad vlády Slovenskej
republiky, ktorý je v zmysle uznesenie vlády SR Národný kontaktný bod, v súlade s nimi
vypracuje a predloží na schválenie pravidlá implementácie finančných mechanizmov na
národnej úrovni. Nakoľko doposiaľ nie sú schválené pravidlá implementácie ani na jednej
úrovni, nie je možné stanoviť termín vyhlásenia prvých výziev ani určiť podmienky
oprávnenosti žiadosti a žiadateľa.
Bližšie informácie:
Úrad vlády SR
Adresa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Web: www.eeagrants.sk
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