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32. výzva zameraná na triedený zber komunálnych odpadov,
mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v
najmenej rozvinutých okresoch
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ:
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
Dátum vyhlásenia: 29. 11. 2017
Financovanie projektu: 85% (Kohézny fond) + 10% (ŠR) + 5% (spolufinancovanie zo zdrojov
prijímateľa)
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 13.04.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 15.08.2018
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty zabezpečujúce výkon verejnoprospešných
úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi (ďalej aj „KO“) a drobným stavebným odpadom.
A. obec alebo združenie obcí,
B. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
C. právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v
100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
D. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany
životného prostredia, ktorá je v 100% vlastníctve obce/obcí;
E. združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve
obce/obcí.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
1. Triedený zber komunálnych odpadov
- Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov
- Nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu
- Nákup zariadení na mechanickú úpravu (zmenšovanie objemu) vybraných vytriedených zložiek
KO
2. Mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov
- Výstavba a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych
odpadov za účelom dodatočného dotriedenia a biologickej stabilizácie zvyškového, výlučne
zmesového komunálneho odpadu
- Nákup hnuteľných vecí, ktoré priamo súvisia s výstavbou a funkčnosťou zariadení na
mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov
3. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO
- Výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie BRKO
- Výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich malých kompostární v obciach
- Nákup hnuteľných vecí na zhodnocovanie BRKO
Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť 6 mil. EUR.
Bližšie info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/32-vyzva-zamerana-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-mechanickobiologicka-uprava-zmesoveho-komunalneho-odpadu-a-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-komunalnych-odpadov-vnajmenej-rozvinutych/

Výzva Ministerstva spravodlivosti na rok 2018
Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na
rok 2018 v zmysle § 2 zákona:
na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým
formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Dotáciu možno podľa účelu použitia poskytnúť na:
a) posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd,
b) podporu aktívnej občianskej spoločnosti,
c) podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,
d) podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže,
e) podporu vzdelávania a školenia,
f) zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín,
g) poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc,
h) analytickú, expertnú a edičnú činnosť,
i) podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti
ľudských práv a slobôd,
j) zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd,
k) výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a
slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a
ostatným prejavom intolerancie,
l) podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a
predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným
prejavom intolerancie,
m) zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Prioritne budú podporované projekty zamerané na prevenciu radikalizácie mládeže, boj
proti prejavom extrémizmu, projekty s regionálnym dosahom a projekty zamerané na
ochranu a podporu obetí trestných činov.
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a) obec,
b) vyšší územný celok,
c) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,
d) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,
e) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré je
právnickou osobou,
f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
republiky,
g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky,
i) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu
subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
j) právnická osoba zriadená osobitným predpisom,
k) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,
l) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
celok alebo obec,
m) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a dovŕšila vek 18 rokov,
n) podnikateľ s miestom podnikania alebo sídlom podnikania na území Slovenskej republiky.
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov žiadateľa je vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu.
Najnižšia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie a najnižšia výška poskytnutej dotácie
je 5000 eur a najvyššia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie, a maximálna výška
poskytnutej dotácie je 50 000 eur.
Termín predkladania žiadostí je 15. január 2018.
Bližšie info: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Dotacie/vyzva_2018.aspx

6.1.1 Mesto kultúry 2019 - prípravná fáza
O podporu v rámci podprogramu sa môžu uchádzať výlučne mestá v rámci Slovenskej republiky,
ktoré do realizácie projektu zapoja samosprávou alebo štátom zriaďované inštitúcie v oblasti
umenia a kultúry (knižnice, galérie, múzeá, osvetové strediská a pod.), ale aj subjekty nezávislého
sektora, ktoré preukázateľne vyvíjajú pravidelnú činnosť v oblasti umenia a kultúry (nemôže ísť
o účelovo vytvorené subjekty). Mestá môžu zapojiť do spolupráce aj subjekty pôsobiace mimo
mesta a regiónu.
O predložených úplných žiadostiach bude rozhodovať jedna odborná komisia, ktorá bude mať 7
členov. Súčasťou posudzovania žiadostí je aj osobná prezentácia jednotlivých projektov, ktorým
pri hodnotení pridelí odborná komisia viac ako 50% bodov.
Podpora je určená na realizáciu projektu Mesto kultúry 2019.
Výška udeľovaných dotácií: 5 000 - 10 000 EUR
Oprávnení žiadatelia: Mestá v Slovenskej republike (žiadosť si môžu podať spolu aj viaceré
mestá, no z projektu musí byť jasné, kto je hlavným realizátorom projektu).
6.1.2 Mesto kultúry 2019 – celoročné aktivity
O podporu v rámci podprogramu sa môžu uchádzať výlučne mestá v rámci Slovenskej republiky,
ktoré získali podporu v prvom kole posudzovania žiadostí v podprograme 6.1.1 Mesto kultúry 2019
– prípravná fáza. Žiadatelia sú povinní presne uviesť, ako do realizácie projektu zapoja zriaďované
inštitúcie v oblasti umenia a kultúry (knižnice, galérie, múzeá, osvetové strediská a pod.), ale aj
ostatné inštitúcie a subjekty nezávislého sektora, ktoré preukázateľne vyvíjajú pravidelnú činnosť
v oblasti umenia a kultúry (nemôže ísť o účelovo vytvorené subjekty).
Podpora je určená výlučne na nové a doposiaľ nerealizované aktivity mesta, ktoré musia byť
vyvážene a primerane prezentované diela z oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia,
literatúry a tradičnej kultúry, vrátane folklorizmu, prípadne medziodborové aktivity
a neprofesionálne umenie. Do projektu Mesto kultúry 2019 je žiadateľ povinný zahrnúť
prezentačné a / alebo tvorivé aktivity profesionálneho umenia s celoslovenským a medzinárodným
presahom, rovnako projekty všetkých svojich zriaďovaných inštitúcií, taktiež projekty neziskového
sektora (napr. výstavné, prezentačné, vzdelávacie a pod.), preto je žiadateľ povinný presne
špecifikovať, aké umelecké zoskupenia a umelcov / umelkyne plánuje počas projektu prezentovať.
Neoddeliteľnou súčasťou projektu musia byť aktivity a podujatia zamerané na prácu, vzdelávanie
a získavanie nového publika všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia v rámci každej
oblasti prezentovaného umenia a kultúry.
Verejné prezentácie FPU na tému Mesto kultúry 2019 v týchto termínoch:
- 5.12.2017 o 14.30 hod. - Prednášková sála UKB, Bratislava
- 6.12.2017 o 10.00 hod. – Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica
- 7.12.2017 o 10.30 hod. – Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Prešov
Bližšie info: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/struktura-podpory#c357 a facebooková stránka FPU

Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018 v oblasti medzinárodných vzťahov a
zahraničnej politiky SR pre účely a okruh žiadateľov v zmysle § 3 zákona o dotáciách na podporu
štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej
politiky (ďalej len „MVZP“) Slovenskej republiky.
Disponibilný objem zdrojov určených na výzvu v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej
politiky SR na rok 2018 je vo výške 118 820 Eur.
Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti MZVaEZ SR je využitie expertízy
mimovládneho sektora a akademickej obce pri tvorbe zahraničnej politiky SR ako aj podpora
verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.
Základným kritériom na posúdenie žiadosti je vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu, žiaduce
je tiež definovať rozsah medializácie projektu. Ministerstvo zároveň zverejňuje návrh okruhov tém
na spracovanie projektov na rok 2018, ktoré umožňujú žiadateľom lepšie splniť kritéria vhodnosti
a účelnosti projektu. Predkladať možno aj žiadosti na projekty mimo okruhov zverejnených tém.
Ministerstvo bude posudzovať všetky žiadosti, ktoré spĺňajú predpísané náležitosti.
Termín na predloženie žiadosti: 27. január 2018
Bližšie info: https://www.mzv.sk/ministerstvo/dotacie_zo_statneho_rozpoctudotacie_v_oblasti_medzinarodnych_vztahov_a_zahranicnej_politiky

Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov z dielne
úradu vlády s progresívnymi zmenami
Jednou z najvýznamnejších zmien je rozšírenie okruhu oprávnených prijímateľov regionálneho
príspevku o fyzické osoby – podnikateľov, čo nevyhnutne znamená akceleráciu využívania tohto
príspevku na zvýšenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja, najmä však na zvýšenie
zamestnanosti.
Zákon po schválených zmenách znamená aj posilnenie kompetencií okresných úradov, ktorých
prednostovia sa stávajú zároveň predsedami výborov, ktoré sa zriaďujú v každom najmenej
rozvinutom okrese. Výbory sa stávajú kľúčovým inštitútom pre plnenie najmä koordinačných úloh
s cieľom zabezpečiť participáciu sociálno-ekonomických partnerov a rovnosť príležitostí rôznych
subjektov prichádzajúcich s projektmi podporujúcimi regionálny rozvoj. V ich kompetencii je aj
hodnotenie plnenia akčného plánu a ročných priorít, a v spolupráci s okresnými úradmi aj tvorba
návrhu ročných priorít na nasledujúci kalendárny rok, ktorý predkladajú Úradu vlády SR do konca
októbra roka predchádzajúceho. Návrh ročných priorít na rok 2018 predloží príslušný okresný
úrad Úradu vlády SR do 1.júna 2018. Hodnotenie plnenia akčného plánu a návrh ročných priorít
prerokúva aj Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov ako poradný orgán vlády SR.
Schválená novela upravuje spôsob kreovania a zloženia tejto rady. Návrh zakotvuje aj
ustanovenia o ročných prioritách, ako vládou schválenom dokumente, prostredníctvom ktorého sa
má zefektívniť a zjednodušiť proces poskytovania regionálneho príspevku oprávneným
prijímateľom a podmienky, za ktorých je možné regionálny príspevok poskytnúť.
Novela zákona z dielne úradu vlády má za cieľ urýchliť odstraňovanie regionálnych rozdielov,
zvyšovanie konkurencieschopnosti najmenej rozvinutých regiónov, a najmä zlepšiť kvalitu života
ich obyvateľov.
Zdroj: http://www.vlada.gov.sk/22923/novela-zakona-o-podpore-najmenej-rozvinutych-okresov-z-dielne-uradu-vlady-sprogresivnymi-zmenami/

Firmy sa môžu nominovať na prestížnu cenu Via Bona Slovakia
2017
Nadácia Pontis už osemnásty krát hľadá firmy, ktoré poctivo a zodpovedne podnikajú.
Do ďalšieho ročníka prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2017 môžu malé i veľké firmy
nominovať svoje projekty a inšpiratívne príbehy do 15. januára 2018.
Termíny Via Bona Slovakia za rok 2017
14. november 2017
Oficiálne otvorenie možnosti nominovať sa na Via Bona Slovakia 2017.
15. január 2018
Uzávierka prijímania nominácií.
6. – 7. február 2018
Prvé kolo hodnotenia prijatých nominácií.
12. február 2018
Zverejnenie finálových projektov.
Príprava na prezentácie pred komisiou. Všetci finalisti môžu využiť pro bono konzultácie
TEDxBratislava.
13. – 14. február 2018
Prezentácie finálových projektov pred komisiou, výber víťazov.
3. marec - 31. marec 2018
Hlasovanie o Cene verejnosti.
Uchádzajú sa o ňu firmy, ktoré postúpili do druhého kola Via Bona Slovakia 2017, na základe
hodnotenia nezávislých odborníkov pre dané kategórie.
10. apríl 2018
Vyhlásenie víťazov na slávnostnom galavečeri v Bratislave.
Bližšie info: http://www.nadaciapontis.sk/terminy-1

Junckerov balíček navýšia o ďalšie miliardy. Sú určené aj pre
Slovákov
ŠTRASBURG / Európsky fond pre strategické investície známy ako Junckerov finančný
balíček sa bude navyšovať o miliardy eur. Z 315 ho navýšia až na 500 miliárd. Peniaze na
podnikanie budú môcť získať aj Slováci.
O nové peniaze v Junckerovom investičnom balíčku budú môcť požiadať ďalší malí a strední
podnikatelia. Podľa odhadov má iba päť percent podnikateľov dostatok zdrojov na to, aby sa
mohli rozvíjať svojpomocne, pričom najviac pracovných miest vytvárajú práve oni. V
Európskej únii je to až 80 percent.
V každej členskej krajine Únie je preto jedna partnerská banka, ktorá spolupracuje s
Európskou investičnou bankou. Na ňu sa môžu obrátiť so svojimi projektmi nielen
začínajúci podnikatelia. Po novom je k dispozícii až do roku 2020, keďže aj časové obdobie
fungovania Junckerovho balíčka sa predĺžilo.
každej členskej krajine je partnerská banka, na ktorú sa môžu podnikatelia obrátiť. V prípade
Slovenska je to Československá obchodná banka, a.s.
Zdroj: https://europskenoviny.sk/

Výzvy pre podnikateľov:
PLÁNOVANÁ VÝZVA

Podpora MSP v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých
okresoch
Predpokladaný termín vyhlásenia: December 2017
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Miesto realizácie - VÚC:
Zobraziť viac informácií

VYHLÁSENÁ VÝZVA

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a
funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov prostredníctvom
implementácie nariadenia REACH
Vyhlásená: 15. december 2017
Ukončená: Neurčené
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Zobraziť viac informácií

VYHLÁSENÁ VÝZVA

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény
Zdravé potraviny a životné prostredie
Vyhlásená: 15. december 2017
Ukončená: Neurčené
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Zobraziť viac informácií

VYHLÁSENÁ VÝZVA

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény
Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Vyhlásená: 15. december 2017
Ukončená: Neurčené
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Zobraziť viac informácií

VYHLÁSENÁ VÝZVA

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény
Priemysel pre 21. storočie
Vyhlásená: 15. december 2017
Ukončená: Neurčené
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Zobraziť viac informácií

Záhrada, ktorá učí
Učiť angličtinu v ovocnom sade, fyziku pri jazierku, písať sloh medzi kvetinovými záhonmi
či vyrábať na chémii mastičky z vlastne vypestovaných bylín? Prihláste sa do nového
ročníka Záhrady, ktorá učí. Máte na to čas do 19. januára 2018.
Záhrada, ktorá učí je projektom pre základné a stredné školy, zapojené do programu Zelená
škola. Pomáhame v ňom školám vytvoriť záhrady, využívané najmä pri vzdelávaní, ale aj pre
pestovanie rastlín a na oddych.
V tejto záhrade sa vyučujú rôzne predmety od matematiky cez cudzie jazyky až po náuku
o spoločnosti. Umožňujú to rôzne záhradné prvky, slúžiace ako učebné pomôcky, ktorých využitie
závisí len od fantázie a tvorivosti učiteľa a žiakov.
Záhrada je spoločné dielo celej školy . Zapojíte do neho žiakov, učiteľov školy, nepedagogický
personál, rodičov, starých rodičov i zástupcov obce.
Bližšie info: http://www.zivica.sk/sk/zahrada-ktora-uci/clanky/otvarame-novy-rocnik-zahrady-ktora-uci

VÝZVA ZAMERANÁ NA ZVÝŠENIE VZDELANOSTI ÚROVNE
PRÍSLUŠNÍKOV MRK NA VŠETKÝCH STUPŇOCH VZDELÁVANIA
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok zameranú na poskytnutie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s
dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ.
Kód výzvy: OPLZ-PO5-2017-2
Zámerom je poskytnúť žiakom z MRK systém podpory prostredníctvom mentoringu a tútoringu
počas vzdelávania na základnej škole až po ukončenie stredoškolského vzdelávania, a tým pomôcť
k zlepšeniu ich školských výsledkov, eliminácii predčasného ukončenia základnej školskej
dochádzky (opakovanie ročníkov) a preraďovaniu do špeciálnej základnej školy, úspešnému
prijatiu na strednú školu a ukončeniu strednej školy (ideálne s maturitou).
Oprávnení žiadatelia:
• Mimovládne neziskové organizácie : občianske združenia (zákon č. 83/1990 Zb.), neziskové
organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (zákon č. 213/1997 Z. z.), nadácie (zákon
č. 34/2002 Z. z.)
• Cirkevné právnické osoby , podľa § 19 zákona č. 308/1991 Z.z.
Minimálny výška NFP: 23 750 €
Maximálna výška NFP: 231 750 €
Výška spolufinancovania: 5%
Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola : 23. apríl 2018
Bližšie info: http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzvazamerana-na-zvysenie-vzdelanosti-urovne-prislusnikov-mrk-na-vsetkych-stupnoch-vzdelavania-oplz-po5-2017-2

Miestne akčné skupiny aj v najmenej rozvinutých okresoch získali
milióny
Celkovo 138 miliónov eur rozdelí Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na rozvoj
regiónov. Do vyhlásenej výzvy na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny sa zapojilo 121
subjektov, agrorezort podporí 87 úspešných.

Z pätnástich najmenej rozvinutých okresov pokrýva územia schválených miestnych akčných
skupín, ktoré fungujú ako verejno–súkromné partnerstvá, až trinásť. Najviac schválených stratégií
bolo v Prešovskom kraji (18), Košickom kraji (16) a Banskobystrickom kraji (15), najmenej v
Bratislavskom kraji (2). Tieto projekty majú dosah až na 30 tisíc kilometrov štvorcových, čo sú dve
tretiny územia Slovenska - ide o 1 744 obcí. Rezort bude kontrolovať, či sa financie využijú na
najmä na podporu vlastných regionálnych produktov.
Cieľom výzvy pre miestne akčné skupiny je zvýšenie kvality života v danom území a posilnenie
ekonomiky v regióne takzvaným prístupom zdola-nahor, to znamená, že samotné územia si
zadefinujú, čo im najviac pomôže.
Suma, ktorú prostredníctvom akčných skupín dostanú najmenej rozvinuté okresy, nemusí byť
konečná. Ak sa ukáže, že niektoré projekty sú mimoriadne úspešné, môžu po dvoch rokoch získať
ďalšie zdroje.
Zdroj: http://www.nro.vlada.gov.sk/aktuality/miestne-akcne-skupiny-aj-v-najmenej-rozvinutych-okresoch-ziskali-miliony/

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku zameraná na podporu mikro-, malých a
stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v
najmenej rozvinutých okresoch
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného
programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu mikro-, malých a stredných podnikov
pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaIMH/DP/2017/3.3.1-14).
Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro-, malých a stredných podnikov (MSP), ktoré
plánujú tvorbu nového alebo inovovaného produktu, resp. inováciu výrobného procesu v najmenej
rozvinutých okresoch SR, a to s cieľom:
 udržať v daných regiónoch existujúce investície a pomôcť im v raste, t. j. motivovať MSP
už pôsobiacich v najmenej rozvinutých okresov, aby rozšírili svoju činnosť,
 priviesť do najmenej rozvinutých okresov nové investície, t. j. motivovať MSP pôsobiacich
mimo týchto regiónov, aby realizovali nové projekty práve v týchto okresoch,
 podporiť tvorbu nových pracovných miest v oblastiach s dlhodobo vysokou mierou
nezamestnanosti.
Oprávneným miestom realizácie projektov sú výhradne najmenej rozvinuté okresy SR, t. j. okresy
definované v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č.
336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení. Pre oprávnenosť projektu z hľadiska miesta realizácie je rozhodujúci stav k
poslednému dostupnému mesiacu predchádzajúcemu termínu uzavretia príslušného
hodnotiaceho kola výzvy.
K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe
rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia
o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 10 000 000 EUR.
Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2017
Typ výzvy: otvorená
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2
písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:
a) osoby zapísané v obchodnom registri;
b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré sú registrované na území
SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň ku
dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním
projektu, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 6 mesiacov
pred predložením ŽoNFP.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Rozvoj existujúceho MSP.

Cieľom hlavnej aktivity je rozvoj existujúcich MSP za účelom vytvorenia predpokladu pre následnú
kooperáciu MSP v rámci lokálnych produkčných systémov s veľkými domácimi a nadnárodnými
spoločnosťami.
Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity musí byť nákup nového dlhodobého majetku,
ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa, resp. pri inovácii
produkčného procesu. Súčasne môže žiadateľ v rámci projektu realizovať aj marketingové aktivity
v súvislosti s predmetom projektu.
Z hľadiska zamerania projektu sa za oprávnené považujú iba projekty zamerané na nasledujúce
odvetvia poznatkovo intenzívnych služieb (v členení podľa SK NACE):
50 Vodná doprava
51 Letecká doprava
58 Nakladateľské činnosti (okrem 58.11, 58.13, 58.14, 58.21)
61 Telekomunikácie
62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby (okrem časti 62.01 – tvorba
počítačových hier)
63 Informačné služby (okrem 63.91)
71 Architektonické a inžinierske činnosti; technické testovanie a analýzy
72 Vedecký výskum a vývoj
73 Reklama a prieskum trhu
74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti (okrem 74.20, 74.30 a časti 74.90 - činnosť
osobných agentov alebo agentúr divadelných alebo iných umelcov)
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 28.02.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 15.05.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 3: 31.07.2018
Výzva: https://www.opvai.sk/media/99019/vyzva_331_nro-sluzby.pdf
Bližšie info: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-14/
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