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V Ý Z V A na predkladanie projektových zámerov
na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Dátum vyhlásenia: 27. 07. 2018
Dátum uzavretia: 27. 09. 2018
Financovanie projektu: menej rozvinutý región – obec: zdroj EÚ 85%, zdroj ŠR 10%,
spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa 5%.
Oprávnenosť žiadateľa
Oprávnení žiadatelia:
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)
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
V rámci špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl sú pre túto
výzvu oprávnené nasledovné typy aktivity:
a. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania33;
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.
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na
realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.
Žiadateľ rozširovanie kapacít materskej školy je povinný realizovať typmi aktivít pod
písmenom a až c. Žiadateľ je zároveň povinný realizovať aj minimálne jednu z typov aktivít
pod písmenom d. a e. Typ aktivity f. nie je možné realizovať ako samostatný typ aktivity.
Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s
riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.
Minimálna výška príspevku: nie je stanovená.
Maximálna výška príspevku: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 1 000 000
EUR (pričom výška NFP (zdroj EÚ a štátny rozpočet)) pri žiadateľoch uvedených v časti 1.4 výzvy
pod písmenom:
a), e) nesmie presiahnuť 1 000 000 EUR,
b), c), f), g) nesmie presiahnuť 950 000 EUR.
d), h) nesmie presiahnuť 900 000 EUR.
Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto - benchmark
Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (t.j. benchmark) sú stanovené nasledovne:

- max. vo výške 6 700 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa,
- max. vo výške 2 500 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa.
Bližšie info nájdete TU

Výzva č. OPII-2018/7/1-DOP
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku
so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“
Operačný program
Prioritná os
Investičná priorita

Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020
7, Informačná spoločnosť
2a): Rozšírenie širokopásmového pripojenia a
zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory
zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre
digitálne hospodárstvo
Špecifický cieľ
7.1: Zvýšenie pokrytia širokopásmovým
internetom / NGN
Schéma štátnej pomoci
Schéma podpory budovania bezplatných WiFi
sietí na verejných miestach (schéma pomoci de
minimis) (DM – 14/2018)
Fond
Európsky fond regionálneho rozvoja
Typ výzvy
otvorená
Dátum vyhlásenia výzvy
30.07.2018
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na túto výzvu je 10 000 000,EUR.
Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu je v rámci tejto výzvy PO7 OPII
nasledovné:
85 % príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
10 % príspevku zo štátneho rozpočtu,
5 % vlastné zdroje žiadateľa.
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 13.11.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 13.02.2019
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi: obce (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení) mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990
Zb. o meste Košice).
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity
OPII v rámci špecifického cieľa 7.1:
B. Budovanie regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých
operátorov s ohľadom na cieľ 100% pokrytia 30 Mbit/s
Oprávnenou hlavnou aktivitou pre túto výzvu je:
- Nákup HW a krabicového softvéru.
Cenové limity
Relevantné cenové limity sú uvedené v Príručke oprávnenosti výdavkov PO7 OPII (príloha Príručky
pre žiadateľa PO7 OPII - DOP Wifi pre Teba). Práce a iné oprávnené náklady súvisiace s
vytvorením Wifi pre Teba na verejnom priestranstve vykonané na projekte vstupujú do sumárnej
ceny pre jeden Prístupový bod (AP), ktorého maximálna hranica nemôže byť prekročená.
1. Externý AP: 1 500 EUR
2. Interný AP: 1 000 EUR.
Technické parametre
Žiadateľ je povinný pri predložení Žiadosti o NFP mať začaté verejné obstarávanie (viď. časť výzvy
„Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku“, bod 5). V rámci súťažných podkladov budú
zadefinované minimálne technické parametre pre Prístupový bod, ktoré musí spĺňať víťazný
uchádzač (Príloha č. 9 Výzvy).
Bližšie info nájdete TU

Priority mládežníckej politiky PRIORITY/D/4/2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odbor mládeže, vyhlasuje výzvu na
predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Programov pre mládež.
Cieľ výzvy
Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu na podporu aktivít zameraných na napĺňanie
priorít mládežníckej politiky obsiahnuté v Stratégii Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014
– 2020 prostredníctvom projektovej činnosti.
Účel výzvy
V súlade s cieľmi programu PRIORITY mládežníckej politiky1 je aktuálna výzva určená na
podporu sociálnej inklúzie mladých ľudí prostredníctvom projektov, ktoré sa zameriavajú na
analýzu používaných a na vytvorenie nových nástrojov (resp. programov) s inkluzívnym
prístupom pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením;
v náhradnej inštitucionálnej starostlivosti;
v náhradnej rodinnej starostlivosti a profesionálnej rodine;
inej kultúry, náboženstva, etnicity;
v krízovej situácii zapríčinenej rozpadom rodiny;
z neúplných rodín;
so vzdelanostnými prekážkami;
z geograficky odľahlých oblastí;
maloletí rodičia.
Predložené projekty majú vytvoriť priestor pre aktívne zapojenie sa cieľových skupín do tvorby
výstupov, ktoré zodpovedajú predstavám samotných mladých ľudí ohrozených sociálnym
vylúčením, resp. už sociálne vylúčených, o aktívnom a zmysluplnom trávení voľného času.
Výstupy úspešných projektov budú základom pre spustenie inkubátora inklúzie – zdrojového
centra zameraného na tvorbu príležitostí na inklúziu.
Oprávnení žiadatelia
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty uvedené v paragrafe 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z. z. o
podpore práce s mládežou, ktoré zároveň nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a
nevykonávajú činnosť podľa osobitného predpisu.
Oprávnené cieľové skupiny
Cieľovými skupinami aktivít sú deti a mladí ľudia najviac ohrození sociálnym vylúčením. Na
príprave výstupu projektu sa môžu podieľať predovšetkým mladí ľudia ohrození sociálnym
vylúčením, ale aj mladí vedúci, mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou3, zástupcovia
subjektov aktívnych v oblasti práce s mládežou, odborníci, ktorých expertíza súvisí s obsahom
projektu a cieľmi výzvy ako aj široká verejnosť.
Spôsob a termín doručenia žiadosti
Žiadosť sa predkladá elektronicky alebo písomne najneskôr do 20. augusta 2018 do 14:30 hod.
Bližšie info nájdete TU

Výzva na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej
hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na modernizáciu vozidlového parku
autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy.
Prioritná os 1
Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita
1.2 - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových
dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov,
multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udrţateľnej regionálnej a
miestnej mobility
Špecifický cieľ
1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Kód výzvy
IROP-PO1-SC121-2018-32

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti
 Typ výzvy: uzavretá
 Dátum uzavretia: 19. 09. 2018
Oprávnení žiadatelia:
a) mesto, samosprávny kraj,
b) fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú
verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej a mestskej doprave),
c) subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/ samosprávneho kraja) organizujúci
integrovaný dopravný systém
Oprávnené aktivity:
a) nákup resp. náhrada autobusov mestskej hromadnej dopravy a/alebo prímestskej autobusovej
dopravy vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi spolu s budovaním
zodpovedajúcej zásobovacej infraštruktúry.
Bližšie info nájdete TU

Kampaň Na bicykli do obchodu
Nakupovanie je možné riešiť aj moderným a praktickým spôsobom, na BICYKLI.
Prečo nevyskúšať túto formu dopravy aj na bežné každodenné činnosti, medzi ktoré patrí aj
nakupovanie v obchodoch či posedenie pri káve, na zmrzline. Je to komfortnejší, rýchlejší,
zdravší ale aj lacnejší spôsob, ako sa dopraviť na požadované miesto.
Základnou myšlienkou Kampane je motivovať ľudí k využívaniu bicykla ako dopravného
prostriedka so zameraním na využitie pri nakupovaní. Zároveň kampaň podporuje rozvoj
cyklistickej dopravy a jej úlohou je vplývať na predajcov ale aj kompetentné úrady, aby aktívne
prispievali k rozvoju cyklistickej dopravy.
Cieľ Kampane
2.1. Súťažnou formou motivovať zákazníkov aby na svoje nákupy nie len počas kampane využili
ako dopravný prostriedok bicykel
2.2. Apelovať na predajcov a obchodníkov, aby vytvorili vhodné podmienky pre zákazníkov na
bicykli (napr. budovaním cyklistickej infraštruktúry)
Priebeh a termíny Kampane
3.1. Registrácia do kampane bude spustená v nasledovných termínoch: Pre dobrovoľníkov 15.
júla 2018, pre zákazníkov (súťažiacich) a predajcov 1. augusta 2018 a otvorená bude až do
konca kampane (30.9.2018)
3.2. Kampaň bude prebiehať v termíne od 1. do 30. septembra 2018
3.3. Súčasťou kampane budú nasledovné súťaže: Fotografická súťaž, súťaž na facebooku,
súťaže pre zákazníkov a súťaže pre predajcov
3.3. Vyhodnotenie kampane ako aj súťaží a odovzdanie výhier bude prebiehať v termíne do 31.
októbra.
Bližšie info nájdete TU

Témou tohtoročného kola Európskej ceny za prevenciu kriminality je
komunitná policajná činnosť, projekty je potrebné prihlásiť do 14.
septembra
Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší
projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku rakúske predsedníctvo zvolilo
tému komunitná policajná činnosť (community policing).
Medzinárodnému kolu Európskej ceny za prevenciu kriminality predchádza národné kolo.
Výherca národného kola postúpi do medzinárodného kola, a svoj projekt odprezentuje na
konferencii EUCPN, ktorá sa uskutoční 4. – 6. decembra 2018 vo Viedni.
Víťazný projekt medzinárodného kola bude vyhlásený a ocenený finančnou odmenou vo výške
10 000 € počas Konferencie EUCPN o najlepšej praxi 6. decembra 2018 vo Viedni.
Ocenené budú aj projekty umiestnené na druhom a treťom mieste, a to finančnou odmenou vo
výške 5 000 €.

Projekty do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr do 14. septembra 2018 poštou na adresu:
Sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR
Ministerstvo vnútra SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava
Bližšie info nájdete TU

Instasúťaž Tour de STROM
Čas prázdnin láka viacerých cestovať a navštevovať neprebádané časti nádherného Slovenska.
A čo tak objaviť i nádherné stromy? Nadácia Ekopolis, ktorá tento rok zastrešuje 16. ročník ankety
Strom roka, vyhlasuje letnú súťaž „Tour de STROM“ na sociálnej sieti Instagram, do ktorej sa môžu
zapojiť všetci cestovatelia a milovníci stromov.
Zapojiť sa do súťaže je naozaj veľmi jednoduché. Ak sa ocitnete pri strome z finálovej dvanástky
tohtoročnej ankety Strom roka, stačí sa so stromom odfotiť, zavesiť fotku na Instagram a označiť
ju #anketastromroka2018 a @nadaciaekopolis, a ste v hre o pekné ceny. Vyberáme tú
najoriginálnejšiu fotografiu.
Podmienky súťaže:
 Súťaž bude prebiehať prostredníctvom aplikácie Instagram.
 Súťaží sa v kategórii o najoriginálnejšiu fotografiu.
 Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť s fotografiou, ktorá spĺňa tieto kritériá:
o na fotografii vidno min. jedného človeka a strom z finálovej dvanástky tohtoročnej
ankety Strom roka.
o súťažiaci označí svoju fotografiu hashtagom „#anketastromroka2018“ a označí
„@nadaciaekopolis“, aby sme Vás prípadne vedeli vyhľadať.
 Súťažiaci môže do súťaže poslať iba vlastné autorské fotografie.
 Uzávierka prijímania fotografií do súťaže je do 30. septembra 2018.
Bližšie info nájdete TU

Značka Európske dedičstvo – výzva na predkladanie nominácií
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako národný koordinátor pre Značku Európske dedičstvo
(European Heritage Label) vyhlasuje výzvu na predkladanie nominácií do národného kola výberu
na Značku Európske dedičstvo pre lokality, ktoré zohrávali významnú úlohu v histórii a kultúre
Európy a/alebo v európskej integrácii.
Značka Európske dedičstvo môže byť udelená objektom a lokalitám, ktoré preukážu, že:
- majú symbolickú hodnotu pre Európu;
- zohrali významnú úlohu v dejinách Európy a/alebo pri formovaní Európskej únie;
- pomáhajú európskym občanom získať poznatky o spoločnom kultúrnom dedičstve, európskych
dejinách, budovaní EÚ, demokratických hodnotách a ľudských právach;
- podporujú vytváranie siete európskych lokalít a odborníkov s cieľom zdieľať skúsenosti a
osvedčené postupy;
a zároveň predložia
- projekt šíriaci povedomie o európskom význame lokality;
- plán zaisťujúci dlhodobú adekvátnu správu lokality.
Značka má za úlohu propagovať európsky rozmer vybraných lokalít a pričiniť sa o ich sprístupnenie
čo najširšej domácej i zahraničnej verejnosti prostredníctvom kvalitných informačných,
vzdelávacích a kultúrnych aktivít.
Výzva je určená správcom a majiteľom pamiatok, prírodných lokalít, archeologických,
industriálnych alebo mestských lokalít, oblastí kultúrnej krajiny, pamätných miest, predmetov
kultúrnej hodnoty a fenoménov nehmotného dedičstva viazaného na určité miesto.
Ako postupovať?
V prípade záujmu o udelenie Značky Európske dedičstvo je vhodné sa najskôr dôkladne oboznámiť
s Usmerneniami pre kandidátske lokality a požiadavkami, ktoré musí lokalita spĺňať pre úspešné
získanie Značky. Následne je potrebné vyplniť Nominačný formulár a do termínu uzávierky
formulár v digitálnej forme zaslať Pamiatkovému úradu SR na adresu info@pamiatky.gov.sk alebo
anna.tuharska@pamiatky.gov.sk.
Do kedy je možné predložiť nomináciu?
Uzávierka výzvy je dňa 30. novembra 2018.
Bližšie info nájdete TU

Výzva na zasielanie nominácií na Ocenenie ministra práce,
sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú
pomoc rodinám
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v udeľovaní
Ocenenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú pomoc
rodinám, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003 a pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych
služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Sociálnym činom sa rozumie mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek
znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí,
marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.).
Návrhy na ocenenie subjektov, ktoré podľa Vás vykonali takúto aktivitu v roku 2017 je potrebné
podať do 11. septembra 2018. Vyplnenú prihlášku môžu poslať obce, fyzické osoby, občianske
združenia, neziskové organizácie, nadácie, štátne organizácie, štátne orgány, vyššie územné
celky, podnikateľské subjekty alebo cirkevné organizácie na e-mailovú adresu:
okv@employment.gov.sk alebo na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, tlačový a komunikačný odbor, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.
Zaslané nominácie vyhodnotí komisia a spracuje návrhy na ocenenie, pričom bude prihliadať
najmä na kreativitu, efektivitu a cielenosť aktivít, kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie
životnej situácie občanov.
Na Ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR za Sociálny čin roka a za významnú
pomoc rodinám je možné navrhnúť ktorékoľvek zariadenie, obec, mesto, neziskovú organizáciu,
právnickú, či fyzickú osobu, ktorá akýmkoľvek výnimočným a humánnym spôsobom, nad rámec
svojich pracovných povinností, bola nápomocná.
Okrem Sociálneho činu roka odovzdá minister práce ocenenia aj zamestnancom detských
domovov, zamestnancom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny a zamestnancom neštátnych akreditovaných subjektov detských domovov
a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Prihláška TU

Predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku
na rok 2018
Dňa 7. augusta 2018 vstúpila do platnosti Metodika prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu
rozvoja najmenej rozvinutého okresu (ďalej len „metodika“) podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o
podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších (ďalej len „zákon“).
Oprávnené subjekty majú podľa zákona do schválenia ročných priorít vládou SR podľa § 4a ods.
1 zákona naďalej možnosť predkladať žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (ďalej len
„žiadosť“).
Nutnou podmienkou je, aby žiadosť bola predložená na projekt, ktorého aktivity začali alebo začnú
v roku 2018 a regionálny príspevok bol alebo bude použitý na financovanie výdavkov projektu ešte
v roku 2018.
Žiadosť musí byť predložená na formulári, ktorý tvorí prílohu 1 metodiky a vyplnená žiadosť musí
byť predložená Úradu vlády SR ako poskytovateľovi regionálneho príspevku. Bližšie informácie
k postupu predkladania žiadostí na rok 2018 nájdete v dokumente Postup predkladania žiadostí
o poskytnutie regionálneho príspevku na rok 2018.
ZDROJ: NRO
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