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Prevencia extrémizmu na rok 2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu "Prevencia extrémizmu na rok
2018".
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2018 vyčlenilo 30 000,- € na dotácie na
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho podujatia v oblasti prevencie extrémizmu. Uvedené
finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom formou dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „dotácia“).
Základný cieľ
 Podporovať prevenciu extrémizmu u žiakov základných a stredných škôl.
 Podporovať vyučovanie o holokauste s dôrazom na regionálnu históriu a využiť pritom
historické udalosti a univerzálne hodnoty, národné a regionálne dejiny, všeobecné udalosti
a konkrétne ľudské osudy a slovenské národné záujmy a ideály humanity.
 Poskytnúť žiakom základných a stredných škôl možnosť hlbšieho vzdelávania a
rozširovania vedomostného obzoru.
 Podporovať kritické myslenie žiakov, schopnosť vnímať svet v súvislostiach, iniciovať ich
záujem o vyššie vzdelanie, vytvárať priestor pre diskusiu, konfrontáciu názorov.
Prioritné témy výzvy
 Prevencia extrémizmu
 Vyučovanie o holokauste prostredníctvom zážitkového učenia
 Spoznávanie obdobia holokaustu prostredníctvom návštev múzeí a pamätníkov
Okruh oprávnených žiadateľov
V súlade s § 6c ods. 2 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných
škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov je dotáciu možné poskytnúť občianskym
združeniam, ktoré nie sú zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a podieľajú sa na výchove a
vzdelávaní v školách a v školských zariadeniach.
Dotácie budú poskytnuté občianskym združeniam, ktoré sa aktívne venujú prevencii extrémizmu
a podpore vyučovania o holokauste.
Cieľová skupina
Žiaci II. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl.
Trvanie projektu
Od 1. júla 2018 do 14. decembra 2018.
Žiadosť predkladá žiadateľ písomne na formulári s názvom „Žiadosť“ (vrátane príloh) najneskôr do
30 dní od zverejnenia Výzvy.
Bližšie info nájdete TU

Zelené obce Slovenska
Slovenská agentúra životného prostredia je prijímateľom národného projektu, v rámci ktorého bude
podporu poskytovať ďalším subjektom: užívateľom – obciam.
Národný projekt s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach
Slovenska - Zelené obce Slovenska (ďalej aj Zelené obce) je zameraný na zachovanie a obnovu
biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na
realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných
oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov.
Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to
prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.
Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni
prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou
vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre
konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem
zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní
klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia
ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ NÁRODNÉHO PROJEKTU:
1. Slovenská agentúra životného prostredia je prijímateľom národného projektu, v rámci
ktorého bude podporu poskytovať ďalším subjektom: užívateľom – obciam.
2. Predmetom národného projektu je poskytovanie podpory na realizáciu prvkov zelenej
infraštruktúry na miestnej úrovni, a to v nasledovnom rozsahu:
a) dodanie drevín s dôrazom na poslinenie ekologických funkcií a vytváranie
ekosystémových služieb,
b) výsadba drevín,
c) aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín,
d) ochrana pôdneho substrátu,
e) nevyhnutné terénne a zemné úpravy,
f) fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu
jednotlivých vegetačných prvkov,
g) následný monitoring vitality jednotlivých drevín po dobu realizácie národného projektu
Zelené obce.
3. Podpora z finančných prostriedkov národného projektu je poskytovaná oprávneným
užívateľom – obciam zriadeným v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, s výnimkou:
a) obce administratívne členené do štatistickej územnej jednotky na úrovni NUTS III –
krajské mestá, a to v rámci špecifickej klasifikácie Štatistického úradu Slovenskej
republiky,
b) obce so špecifickým postavením v rámci Regionálnej integrovanej územnej stratégie
(RIÚS), kde sú plánované opatrenia totožné so zámerom a cieľmi národného projektu
Zelené obce.
4. Obec ako užívateľ predkladá žiadosť o predmet podpory z národného projektu, a to v
rámci časovo ohraničeného obdobia 36 mesiacov odo dňa zverejnenia elektronického
formulára na predkladanie žiadostí, ktorý bude umiestnení na tomto webovom sídle.
Žiadosť o poskytnutie podpory sa podáva vo forme elektronického formulára, v ktorom
žiadateľ vyplní preddefinované údaje a elektronicky priloží požadované prílohy.
5. Suma finančných prostriedkov určených na poskytnutie podpory jednotlivým obciam je
minimálne 5 000 EUR na jednu obec a maximálne 16 500 EUR.
V súčasnosti prebiehajú administratívne a technické úkony súvisiace so spustením elektronického
formulára, prostredníctvom ktorého je možné žiadať o poskytnutie podpory z národného projektu.
Predpokladaný termín spustenia formulárovej časti tohto webového sídla, prostredníctvom
ktorého bude možné predkladať žiadosti o poskytnutie podpory z národného projektu je
plánovaný na mesiace júl až august 2018.
Na tomto webovom sídle budú postupne pribúdať informácie o aktuálnom dianí v pripravovanej
časti AKTUALITY. Zatiaľ sa na stránke zobrazujú len základné východiskové informácie a dotazník
k prieskumu záujmu zo strany obcí.
Bližšie info nájdete TU

TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŽIŤ
Základnou misiou programu, ktorú sa už 11. rok snažíme napĺňať, je podporovať organizácie, obce,
aktívnych občanov, ktorí nezostávajú pri tom, že sú nespokojní v prostredí, kde žijú, pretože cez
starý drevený most sa už nedá prejsť, z historicky významného minerálneho prameňa sa nedá
napiť, či v parku si posedieť na lavičke..., ale rozhodnú sa veci zmeniť a využiť na to svoje nápady,
vedomosti, zručnosti, schopnosti a strhnúť iných ľudí pre dobrú vec...
Tento program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných
priestranstiev – miest , kde žijú.
V roku 2018 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden
projekt je 1 200 eur.
Podporíme projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity,
smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.
Radi napríklad podporíme:

úpravu alebo opravy existujúcich verejných priestorov alebo zariadení – starej
fontány, parku, dreveného mosta, malého kostolíka, pútača na miestnu atrakciu, zaujímavú
technickú pamiatku ...
 vytváranie miest pre stretávanie sa miestnej komunity – pódium pre ochotnícke
divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, značenie na miestnom
náučnom chodníku, historická lavička ...
 iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov vo vašej komunite, ktoré
rozširujú tradície a miestne zvyklosti, prispievajú k zvýšeniu atraktivity komunity či regiónu,
a ktoré sú v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.
Realizácia projektu musí byť naplánovaná v období od 20. augusta 2018 do 30. novembra 2018.
O podporu sa môžu uchádzať:
 mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy
 kultúrne inštitúcie: knižnice, múzeá, hudobné centrá, hvezdárne, divadlá
 samospráva: obce, mestá
 neformálne skupiny občanov zastúpené fyzickou osobou
Projekt predložte najneskôr do 10.júla 2018 (utorok) do 24,00 hod.
Bližšie info nájdete TU


Výzva zameraná na podporu zapájania MSP do programov EÚ (kód
OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18)
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu
Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku zameranú na podporu zapájania MSP do programov EÚ (kód OPVaIMH/DP/2018/3.2.1-18).
Cieľom výzvy je podporiť zapájanie MSP do programov EÚ, keďže v minulosti neexistovala účinná
forma takejto podpory MSP, v dôsledku čoho SR dosahovalo nízku mieru zapojenia MSP do
programov EÚ.
Výzva je zameraná na podporu zapojenia MSP do Fázy 2 SME Instrument (Nástroj pre MSP), a to
prostredníctvom podpory činností súvisiacich s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti.
SME Instrument je súčasťou programu Horizont 2020, ktorý je programom EÚ pre financovanie
výskumu a inovácií. SME Instrument kombinuje finančné, koučingové a akceleračné nástroje a je
zameraný na podporu mimoriadne inovačných MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový
potenciál na medzinárodných trhoch. SME Instrument zahŕňa dve, na sebe nezávislé fázy:
 Vo fáze 1 môžu MSP získať finančné prostriedky na štúdiu uskutočniteľnosti,
prostredníctvom ktorej sa preskúma inovačná alebo technologická uskutočniteľnosť a
komerčný potenciál nového nápadu s cieľom pripraviť inovačný projekt.
 Vo fáze 2 môžu MSP získať finančné prostriedky na následný vývoj produktu pre trh.
Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského
kraja. Rozhodujúce je sídlo žiadateľa.
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 750 000 EUR.
Dátum vyhlásenia výzvy: 25. 06. 2018
Typ výzvy: otvorená
Dátum uzavretia hodnotiaceho kola 1: 28.09.2018
Dátum uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30.11.2018
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 mikro, malé a stredné
podniky registrované na území SR.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
V rámci špecifického cieľa 3.2.1: Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného
trhu EÚ je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI: Zapájanie MSP do programov

EÚ. Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Zapojenie MSP do Fázy 2
SME Instrument. Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity je vypracovanie štúdie
uskutočniteľnosti a predloženie projektu do Fázy 2 SME Instrument.
Bližšie info nájdete TU

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na
komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 27.06.2018
Dátum uzavretia: 20.12.2018
Financovanie projektu: menej rozvinutý región - 85% zdroje EÚ, 10% ŠR, spolufinancovanie zo
zdrojov prijímateľa 5%.
Oprávnenosť žiadateľa:
A. v sociálnych službách:
a) obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),
b) právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/ mestom / mestskou časťou,
c) samosprávny kraj,
d) právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
e) iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od
cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia.
B. v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele:
Zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo
zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
a) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mesto
Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, Hlavné mesto SR Bratislava),
b) Zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou
časťou,
c) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - samosprávny kraj,
d) Zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená
samosprávnym krajom
e) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
f) Zariadenie SPODaSK - štátna rozpočtová organizácia,
g) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK / zariadenie SPODaSK - akreditované34 neziskové
organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby: nadácie s udelenou akreditáciou, občianske
združenia s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré
odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou
(v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK).
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
V rámci špecifického cieľa 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 sú pre túto
výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované v IROP:
b) rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už
poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;
c) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK
vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu
zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného
prostredia;
e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri
zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom,
náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí;
f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na
realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.
Typ aktivity f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity. Typ aktivity f) je
oprávnený len v kombinácií s typmi aktivít b), c).
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: nie je stanovená.
Bližšie info nájdete TU

Slovenská kronika 2018
Národné osvetové centrum vyhlásilo už 10. ročník celoštátnej súťaže kroník a monografií miest
a obcí Slovenska, samosprávy, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb. Cieľom súťaže
s dvojročnou periodicitou je podnietiť a motivovať záujem o dôslednejšie uchovávanie a záchranu
kultúrno-spoločenského dedičstva formou tvorby kroník, monografií obcí a miest. Uzávierka súťaže
je 31. augusta 2018 Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 19. októbra 2018 v Slovenskej
národnej knižnici v Martine.
Bližšie info nájdete TU

Podpora opatrovateľskej služby
Názov: Podpora opatrovateľskej služby
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným
službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1 Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov
Európskej únie je vyčlenených na výzvu 34 050 000 EUR, z toho 32 300 000 EUR je
vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 1 750 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 29.06.2018 do: 14.12.2018
Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
- Termín uzavretia 1. kola 31. 08. 2018
- Termín uzavretia 2. kola 26. 10. 2018
- Termín uzavretia 3. kola 14. 12. 2018
Oprávneným žiadateľmi tejto výzvy sú:
- verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:
- obec, právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, (verejný poskytovateľ sociálnej
služby)
- iná osoba (neverejný poskytovateľ sociálnej služby)
Oprávnenou cieľovou skupinou tejto výzvy sú:
- deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v
neverejnom sektore
Oprávnenými aktivitami realizácie projektu sú:
- poskytovanie opatrovateľskej služby
Alokácia na výzvu – členenie alokácie podľa regiónov:
Banskobystrický kraj - 4 384 000,00 €
Minimálna výška príspevku na jednu ŽoNFP: 5 000€
Maximálna výška príspevku na jednu ŽoNFP: 500 000€
Maximálny počet podporených pracovných miest v rámci projektu je 50 na ustanovený týždenný
pracovný čas.
Minimálna dĺžka realizácie projektu: 6 mesiacov
Maximálnu dĺžka realizácie projektu: 26 mesiacov
Bližšie info nájdete TU

Výzva č. OPII-2018/7/2-DOP „Malé zlepšenia eGov služieb“

Operačný program
Prioritná os
Investičná priorita

Špecifický cieľ

Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020
7, Informačná spoločnosť
IP 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci
elektronickej štátnej správy, elektronického
vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej
kultúry a elektronického zdravotníctva
7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre podnikateľov
7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre občanov

Typ výzvy: otvorená
Financovanie projektu:
Žiadateľ – obec, vyšší územný celok mimo Bratislavského kraja
85,00 % príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
10,00 % príspevku zo štátneho rozpočtu,
5,00 % spolufinancovania žiadateľa.
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15.11.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 15.02.2019
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:
a) ústredné orgány štátnej správy a ostatné ústredné orgány štátnej správy,
b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
c) záujmové združenia právnických osôb s účasťou štátu, Sociálna poisťovňa,
d) obce a vyššie územné celky.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
Žiadateľ je povinný vybrať hlavné aktivity projektu zo zoznamu hlavných aktivít zadefinovaných v
Príručke pre žiadateľa PO7 OPII – DOP, kapitola C.2, bod 4. Hlavné aktivity projektu musia byť vo
vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OPII v rámci špecifického cieľa 7.3 a 7.4:
A. Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje vo výške 80 000
EUR.
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje na 800 000 EUR.
Bližšie info nájdete TU

Výzva č. OPII-2018/7/3-DOP „Manažment údajov inštitúcie verejnej
správy“
Operačný program
Prioritná os
Investičná priorita

Špecifický cieľ

Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020
7, Informačná spoločnosť
IP 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej
štátnej správy, elektronického vzdelávania,
elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a
elektronického zdravotníctva
7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej
správy vo forme otvorených dát
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami

Typ výzvy: otvorená
Financovanie projektu:
Žiadateľ – obec, vyšší územný celok mimo Bratislavského kraja
85,00 % príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
10,00 % príspevku zo štátneho rozpočtu,
5,00 % spolufinancovania žiadateľa.

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15.11.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 15.02.2019
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:
a) ústredné orgány štátnej správy a ostatné ústredné orgány štátnej správy,
b) štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,
c) záujmové združenia právnických osôb s účasťou štátu, Sociálna poisťovňa,
d) obce a vyššie územné celky.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
Žiadateľ je povinný vybrať hlavné aktivity projektu zo zoznamu hlavných aktivít zadefinovaných v
Príručke pre žiadateľa PO7 OPII – DOP, kapitola C.2, bod 4. Hlavné aktivity projektu musia byť vo
vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OPII v rámci špecifického cieľa 7.5 a 7.7:
G. Implementácia nástrojov pre vytváranie otvorených dát (relevantné pre špecifický cieľ 7.5)
J. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT (relevantné pre
špecifický cieľ 7.7)
Žiadateľ je povinný v štúdii uskutočniteľnosti a v Žiadosti o NFP jasne definovať, ktorý z
nasledovných štyroch typov projektov plánuje realizovať:
1. Komplexný projekt pre manažment údajov;
2. Jednoduchý projekt pre manažment údajov;
3. Projekt zameraný len na publikovanie otvorených dát;
4. Projekt pre konzumentov údajov.
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje v sume 80 000 EUR.
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje na sumu 3 000 000
EUR.
Bližšie info nájdete TU

Výzva č. OPII-2018/7/4-DOP „Migrácia ISVS do IaaS“
Operačný program
Prioritná os
Investičná priorita

Špecifický cieľ

Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020
7, Informačná spoločnosť
IP 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci
elektronickej štátnej správy, elektronického
vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej
kultúry a elektronického zdravotníctva
7.8 Racionalizácia prevádzky informačných
systémov pomocou eGovernment cloudu

Typ výzvy: otvorená
Financovanie projektu:
Žiadateľ – obec, vyšší územný celok mimo Bratislavského kraja
85,00 % príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
10,00 % príspevku zo štátneho rozpočtu,
5,00 % spolufinancovania žiadateľa.
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15.11.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 15.02.2019
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:
a) ústredné orgány štátnej správy a ostatné ústredné orgány štátnej správy),
b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
c) záujmové združenia právnických osôb s účasťou štátu, Sociálna poisťovňa,
d) obce a vyššie územné celky.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
Žiadateľ je povinný vybrať hlavné aktivity projektu zo zoznamu hlavných aktivít zadefinovaných v
Príručke pre žiadateľa PO7 OPII – DOP, kapitola C.2, bod 4. Hlavné aktivity projektu musia byť vo
vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OPII v rámci špecifického cieľa 7.8:
O. Prechod prevádzky informačných systémov VS do eGovernment cloudu.
Minimálna výška nenávratného finančného príspevku sa stanovuje na 75 000 EUR.
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku sa stanovuje na 750 000 EUR.
Bližšie info nájdete TU

V Ý Z V A na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj
služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej
úrovni
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k
celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného
postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym,
kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné
Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na
komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej
úrovni
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 10.07.2018
Dátum uzavretia: 10.09.2018
Financovanie projektu: 85% zdroje EÚ + 10% zdroje ŠR + 5% spolufinancovanie zo zdrojov
prijímateľa
Oprávnenosť žiadateľa:
Oprávnení žiadatelia:
- v sociálnych službách:
a) obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),
b) právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, mestom / mestskou časťou
c) samosprávny kraj,
d) právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
e) iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od
cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
V rámci špecifického cieľa 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 sú pre túto
výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované v IROP:
d) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov
veku32 v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života;
f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na
realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.
Typ aktivity f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný 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: nie je stanovená.
Bližšie info nájdete TU

Environmentálny fond
zverejnil na svojom webovom sídle Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2019.
Bližšie info nájdete TU

OZNAM
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a
inovácie konajúci v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho
orgánu pre operačný program Výskum a inovácie informuje, že s cieľom vytvoriť žiadateľom väčší
priestor pre kvalitnejšiu prípravu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci

výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
a OPVaIMH/DP/2017/1.2.2-13 zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu
a experimentálneho vývoja v rámci domén




Dopravné prostriedky pre 21. storočie,
Priemysel pre 21. storočie a
Zdravé potraviny a životné prostredie

posúva termín uzávierky prebiehajúcich hodnotiacich kôl týchto výziev z pôvodného termínu 31. 8.
2018 na 31. 10. 2018.
Predmetné výzvy vrátane kompletnej dokumentácie nájdete zverejnené na webovom sídle
operačného programu TU.

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR VYHLÁSILO VÝZVU
NA PODPORU TECHNOLOGICKO-INOVAČNÝCH
PLATFORIEM
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum
a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a
činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva.
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01
Oprávnené územie (miesto realizácie): celé územie SR okrem Bratislavského kraja
Dátum vyhlásenia výzvy: 17. 7. 2018
Dátum uzavretia výzvy: 30. 11. 2018
Výzva predstavuje prvé kolo v rámci dvojkolového procesu výberu projektov. Po ukončení
hodnotenia projektových zámerov bude nasledovať vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, pričom jednou z podmienok poskytnutia
príspevku bude predloženie hodnotiacej správy projektového zámeru. Príspevok teda bude môcť
získať iba žiadateľ, ktorý predloží projektový zámer v rámci tejto výzvy a bude mu vydaná
hodnotiaca správa.
Hlavná aktivita projektového zámeru môže byť zameraná na zriadenie alebo modernizáciu
výskumnej infraštruktúry, priemyselný výskum, experimentálny vývoj a ochranu práv duševného
vlastníctva. Projektový zámer musí preukázať súlad s jednou z domén inteligentnej špecializácie:
 Dopravné prostriedky pre 21. storočie;
 Priemysel pre 21. storočie;
 Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel;
 Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie;
 Zdravé potraviny a životné prostredie.
Do výzvy sa môžu zapojiť mikro, malé, stredné aj veľké podniky existujúce minimálne 36 mesiacov,
ale aj výskumné organizácie zo štátneho sektoru a sektoru vysokých škôl. V rámci výzvy je povinné
uplatnenie inštitútu partnerstva, pričom partner sa podieľa na príprave alebo realizácii projektového
zámeru a následne projektu so žiadateľom. Maximálna výška príspevku na projektový zámer je 9
miliónov eur, minimálna výška je 2 milióny eur.
Viac informácií môžete získať na webovom sídle www.opvai.sk a prostredníctvom e-mailovej
adresy vyzvy@mhsr.sk .

Výzva č. VIII/2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
v pôsobnosti MV SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb
a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
Účel a základný cieľ výzvy: podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne
nepriaznivých situácií rómskej komunity
Dátum vyhlásenia: 13.7.2018
Termín ukončenia predkladania žiadostí: 27.8.2018
Minimálna výška dotácie: 1 000 €

Maximálna výška dotácie: 15 000 €
Aktivity podporované v rámci výzvy:
- podpora vzniku a činnosti komunitných centier
- zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s MRK, oprava a rekonštrukcia bytov
a sociálneho bývania, projektová dokumentácia k bytom nižšieho štandardu, vnútorné
dovybavenie a sklady paliva k bytom nižšieho štandardu
- podpora vzdelávania a výchovy
- podpora zamestnateľnosti, zamestnanosti a umiestňovania na trh práce
- podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít
- tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov rómskych komunít
- podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k obydliam a k pozemkom, na ktorých sa tieto
obydlia nachádzajú, alebo na nákup pozemkov obcou určených na výstavbu nových obydlí
- podpora prioritných politík a cieľov Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020
- financovanie projektov na základe priorít vlády SR vo vzťahu k rómskym komunitám.
Oprávnení žiadatelia:
- občianske združenie,
- nadácia,
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
- obec,
- VUC,
- rozpočtová a príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec alebo VUC,
- PO zriadenej podľa osobitného predpisu a plniacej úlohy v rámci IZS,
- SČK, IOM, registrovanej cirkvi,
- záujmové združenie PO,
- neinvestičný fond so sídlom na území SR,
- verejná výskumná inštitúcia.
Bližšie info nájdete TU

ÚPVII predstavil tri základné kroky
na podporu Smart Cities
Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši a generálna riaditeľka
sekcie centrálny koordinačný orgán Denisa Žiláková predstavili na tlačovom brífingu
konkrétne opatrenia pre podporu Smart Cities na Slovensku. Prvým krokom bude
vytvorenie webovej platformy, druhým zadefinovanie súboru aktivít a tretím zverejnenie
výziev.
Webová stránka by mala vzniknúť do konca roka 2018 a má sústreďovať potrebné informácie na
jednom mieste. Na webe majú byť zverejnené výzvy, informácie pre samosprávy, inšpiratívne
projekty Smart Cities či linky na expertov. Zadefinovanie súboru aktivít, financovateľné
z operačného programu, sa má uskutočniť do konca októbra.
„Do konca roka vyjdú výzvy na riešenia Smart Cities,” uviedol Richard Raši a dodal, že pre menšie
mestá vytvoria poradenské call centrum. Do pilotnej schémy budú zapojené všetky operačné
programy, ktoré ponúkajú riešenia použiteľné pre Smart Cities.
O financovaní vicepremiér uviedol, že v ponuke budú riešenia s hybridným financovaním, ďalej
môžu byť financované zo štátneho rozpočtu, z eurofondov, Európskej investičnej banky, z
bruselských horizontálnych programov. „Aj v návrhu rozpočtu na rok 2019 budú vyčlenené
financie,” povedal s tým, že sa však treba sústrediť na čerpanie zdrojov z Európskej únie.
Generálna riaditeľka sekcie centrálny koordinačný orgán Úradu podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu (ÚPVII) Denisa Žiláková uviedla, že je vytvorená pracovná skupina,
ktorej členmi sú riadiace orgány, ktoré majú vyhlasovať výzvy, socio-ekonomické asociácie, a jej
gestorom je ÚPVII. R. Raši doplnil, že budú v tejto súvislosti aktívne spolupracovať so Združením
miest a obcí Slovenska.
Vicepremiér uviedol, že chcú vytvoriť motivujúce prostredie pre samosprávy, aby sa uchádzali
o ponúkané riešenia a zavádzali ich do praxe. V rámci Smart Cities budú podporované oblasti
energetiky, odpadového hospodárstva, dopravy, životného prostredia či informatizácie.
ZDROJ: ÚPVII, TASR

Aplikácia, ktorá vás s celou rodinou
prinúti sadnúť na bicykel
Tohtoročná cyklosezóna je v plnom prúde a cyklisti sa môžu tešiť na ďalší ročník súťaže Všetci
na bajk, ktorá práve odštartovala.
Po dvoch ročníkoch súťaže, súťaž pokračuje aj toto leto. Táto neobvyklá súťaž ovládaná
pomocou aplikácie, motivuje športovať a spoznávať zaujímavé miesta – využívať svoj voľný čas
zážitkovo. Usilovných cyklistov na konci leta odmení bicyklami a inými lákavými cenami.
Letná súťaž spája bicyklovanie s poznávaním zaujímavých miest a je ovládaná pomocou
aplikácie. Aplikácia na Androidy aj Iphony obsahuje zaujímavé miesta pre cyklistov. Čakajú vás
pekné vyhliadky, rozhľadne, hrady, kaštiele či technické pamiatky na západnom Slovensku.
Súťaž je určená pre jednotlivcov ako aj rodiny s deťmi. Cieľom súťaže je jednoducho bicyklovať,
navštevovať zaujímavé miesta a zbierať za ne body. Ak ste sa rozhodli do súťaže zapojiť, je
potrebná registrácia a uhradenie štartovného. Súťažiaci tak získajú štartovací balíček
s hodnotnými predmetmi a darčekmi. Potom už príde na rad zábava, bicyklovanie a zbieranie
bodov. Aplikácia však funguje aj na úplne bezplatnej báze, slúžiac ako inšpirácia na letné
cyklovýlety.
Súťaž končí až 16. 9. 2018. Ceny budú odovzdané na septembrovom celodennom cyklo podujatí
Na bajku do mesta, ktoré sa uskutoční v Bratislave 22. 9. 2018. Na spoznávanie a bajkovanie tak
máte celé leto.
Bližšie info nájdete TU

PLÁNOVANÁ VÝZVA

Podpora rozvoja opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately vykonávaných v náhradnom rodinnom prostredí
Predpokladaný termín vyhlásenia: December 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj,
Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

PLÁNOVANÁ VÝZVA

Zvyšovanie povedomia o právach osôb so zdravotným postihnutím a
ich prínose k spoločnosti
Predpokladaný termín vyhlásenia: December 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

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

PLÁNOVANÁ VÝZVA

Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom
zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením 2
Predpokladaný termín vyhlásenia: December 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj,
Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
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