Príloha
Informácia o vyhlásených výzvach z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (stav k 6.9.2017)
1. Vzdelávanie
Názov výzvy

Dátum
vyhlásenia /
uzávierka

OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 - Aktivizácia a podpora
mladých NEET

16.6.2017/
otvorená
výzva

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 - V základnej škole
úspešnejší

IROP-PO2-SC222-2016-13 - Budovanie a zlepšenie
technického vybavenia jazykových učební, školských
knižníc, odborných učební rôzneho druhu v
základných školách

30.12.2016/
otvorená
výzva

Alokácia
V EUR

Oprávnení
žiadatelia

30 mil.

obec, mesto,
samosprávny kraj,
neziskový sektor,
súkromný sektor

programy a projekty
umožňujúce mladým
NEET odbornú prípravu
alebo stáže, praxe,
tréningy zručností a pod.

ZŠ, zriaďovatelia
základnej školy

znevýhodnení žiaci,
rovnosť a príležitostí,
spolupráca s rodičmi
a komunitou, interkult.
prostredie, zlepšenie
diagnostikovania detí
a žiakov

štát. správa, VUC,
obec, mestská
časť, NO,
subjekty zo súkr.
sektora, cirkev

jazykové učebne, školské
knižnice, prírodovedné,
polytechnické a IKT
učebne, stavebnotechnické úpravy učební

50 mil./
48, 5 mil. menej
rozvinutý región

RIUS 1 854 964 EUR
MFO –
2 446 688 EUR

22.12.2016/X
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Poznámka

IROP-PO2-SC223-2016-14 - Zvýšenie počtu žiakov
stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

22.12.2016/X

IROP-PO2-SC221-2016-10 Zvýšenie kapacít
infraštruktúry materských škôl

6.12.2016/X

OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 - NedisKVALIFIKUJ
SA!

21.11.2016/
otvorená
výzva

OPLZ-PO6-SC612-2016-1a - Výzva zameraná na
výstavbu a rekonštrukciu MŠ- 150 obcí, ktoré budú
zapojené do Národného projektu Take away – I. Fáza
- Komplexná podpora pre integráciu obyvateľov
MRK
OPLZ-PO6-SC612-2016-1b - Výzva zameraná na
výstavbu a rekonštrukciu MŠ- obce, ktoré nebudú
zapojené do Národného projektu Take away – I. Fáza
- Komplexná podpora pre integráciu obyvateľov
MRK

RIUS –
2 859 638 EUR
MFO –
2 295 000 EUR

RIUS 4 317 910 EUR
MFO –
3 444 934 EUR

15 mil.

29.1.2016/
3.11.2017

35 mil.

29.1.2016/
3.11.2017

15 mil.
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štát. správa, VUC,
NO, cirkev,
subjekty zo
súkromného
sektora
okresný úrad,
obec, mestská
časť, neziskové
organizácie,
cirkvi, subjekty
zo súkromného
sektora
MSP, SŠ, VŠ,
MO

vybavenie odborných
pracovísk, internátov,
stavebné úpravy
priestorov a areálov

nové objekty, rozš.
kapacít objektov,
stavebno-technické
úpravy areálu,
materiálno-technické
vybavenie, energ. hosp.
budov
vzdelávacie programy,
finančná gramotnosť,
spolupráca so
zamestnávateľmi

obce
s MRK

nové predškolské
zariadenia, rekonštrukcia
zariadení s dôrazom
na rozšírenie kapacity

obce
s MRK

nové predškolské
zariadenia, rekonštrukcia
zariadení s dôrazom
na rozšírenie kapacity

2. Doprava
Názov výzvy

IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a
prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým
cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených
osôb

IROP-PO1-SC121-2016-12 - Zvyšovanie atraktivity a
konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

IROP-PO1-SC11-2016-11 - Zlepšenie dostupnosti k
infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na
rozvoj multimodálneho dopravného systému

IROP-PO1-SC121-2016-9 - Vypracovanie strategických
dokumentov pre oblasť dopravy

Dátum
vyhlásenia /
uzávierka

Alokácia
V EUR

RIUS –
1 742 257
EUR
22.12.2016/X
MFO –
168 816 EUR

6.12.2016/X

RIUS –
7 403 500
EUR
MFO –
1 448 439
EUR

Oprávnení žiadatelia

Poznámka

obce (príloha č. 10
výzvy), združenie obcí,
VUC, MO, ostatné
subjekty VS, subjekty
zo súkromného sektora

obnova cyklistických
komunikácií, budovanie
nových cykl.
komunikácií,
doplnková cyklistická
infraštruktúra,prvky
upokojovania dopravy,
bezpečnosť účastníkov
cestnej premávky

VUC, obec, združenie
obcí, subjekty zo
súkromného sektora,
ostatné subjekty VS

30.11.2016/X

RIUS18 275 000
EUR
MFO23 488 200
EUR

VUC, Mesto Košice

7.10.2016/ X

RIUS –
408 000 EUR
MFO744 600 EUR

krajské mesto, VUC
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moderné systémy,
zlepšenie informovanosti,
zlepšenie infraštruktúry
verejnej osobnej dopravy

rekonštrukcia a
modernizácia ciest II.
a III. triedy, vypracovanie
štúdií uskutočniteľnosti a
vykonanie
bezpečnostného auditu,
inšpekcie
spracovanie dokumentov
a územnoplán. podkladov
(plány mobility, generely
dopravy, plány dopravnej
obsluhy).

OPII-2016/3.1/MKE-15-VP - Vyzvanie pre mesto Košice
na predloženie ŽoNFP na veľké projekty prioritnej osi č.
3 OPII
OPII-2016/3.1_3.2/DPMK-10-NP - Vyzvanie DPMK na
predkladanie žiadostí o NFP pre národné projekty
prioritnej osi č. 3 OPII

modernizácia
električkových tratí
v meste Košice

31.5.2016/ X

95 000 000
EUR

Mesto Košice

4.2.2016

48 000 000
EUR

Dopravný podnik mesta
Košice

Alokácia
V EUR

Oprávnení žiadatelia

Poznámka

obec, neziskový sektor,
súkromný sektor,
príspevkové a rozpočtové
organizácie, družstvá, ...

vypracovanie
dokumentov
starostlivosti

3. Životné prostredie
Názov výzvy

Dátum
vyhlásenia /
uzávierka

OPKZP-PO1-SC131-2017-26 - 26. Výzva na
predkladanie ŽoNFP zameraná na dobudovanie sústavy
Natura 2000 - vypracovanie dokumentov starostlivosti

22.8 2017/
otvorená
výzva

OPKZP-PO1-SC141-2017-25 - 25. Výzva na
predkladanie ŽoNFP zameraná na skvalitňovanie
monitorovania ovzdušia

14.7.2017/
otvorená
výzva

OPKZP-PO3-SC311-2017-24 - 24. Výzva na
predkladanie ŽoNFP zameraná na budovanie systémov
vyhodnocovania rizík a včasného varovania a
pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí
ovplyvnených zmenou klímy

10.7.2017/
otvorená
výzva
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4 mil.

20 mil.

63 mil.

obec, mesto, samosprávny
kraj, neziskový sektor, ...

obec, samosprávny kraj,
súkromný sektor, neziskový
sektor

podpora modelových
výpočtov, zlepšenie
Národného registra
znečisťovania,
monitorovanie ovzdušia
zvýšenie úrovne
pripravenosti na
zvládanie mimoriadnych
udalostí ovplyvnených
zmenou klímy

IROP-PO4-SC421-2017-19 - Zlepšenie zásobovania
pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

26.6.2017/x

55 mil.

obce, mestá, súkromný
sektor

zvýšenie podielu
obyvateľstva so
zlepšeným zásobovaním
pitnou vodou a
odvádzanie a čistenie
odpadových vôd
verejnou kanalizáciou
bez negatívnych
dopadov na životné
prostredie.

OPKZP-PO4-SC441-2017-NP2 - Vyzvanie na
predloženie národného projektu Žiť energiou

6.6.2017/
otvorená
výzva

25 mil.

Slovenská inovačná
a energetická agentúra

zvyšovanie počtu
miestnych plánov a
opatrení súvisiacich s
nízkouhlíkovou
stratégiou pre všetky
typy území

OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01 - Produktívne investície
do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky

31.5.2017/x

1,7 mil.

súkromný sektor, štátny
podnik

akvakultúra, investície
do zariadení a prevádzok

OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2017-02 - Modernizácia
existujúcich akvakultúrnych prevádzok

31.5.2017/x

1,7 mil.

súkromný sektor, štátny
podnik

investície do
existujúcich prevádzok
akvakultúry

OPRH-AKVA-2.2.1-A3-2017-03 - Zlepšenie zdravia a
dobrých životných podmienok zvierat

31.5.2017/x

86 tis.

súkromný sektor, štátny
podnik

zlepšenie životných
podmienok zvierat

OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2017-04 - Zvyšovanie kvality
produktov alebo ich pridanej hodnoty

31.5.2017/x

86 tis.

súkromný sektor, štátny
podnik

zvyšovanie pridanej
hodnoty produktov
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OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2017-05 - Obnova existujúcich
produkčných zariadení

31.5.2017/x

345 tis.

súkromný sektor, štátny
podnik

investícia do
existujúcich
produkčných zariadení

OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2017-06 - Doplnkové činnosti

31.5.2017/x

172 tis.

súkromný sektor, štátny
podnik

zlepšenie
konkurencieschopnosti
a životaschopnosti
podnikov akvakultúry,
vrátane zlepšenia
bezpečnostných
a pracovných
podmienok, najmä
v MSP

OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2017-01 - Znižovanie
negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu
na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti
využívania zdrojov

31.5.2017/x

38 tis.

súkromný sektor, štátny
podnik

zvyšovanie pozitívneho
vplyvu na životné
prostredie

súkromný sektor, štátny
podnik

ochrana a obnova vodnej
biodiverzity a posilnenie
ekosystémov týkajúcich
sa akvakultúry a
podpora akvakultúry,
ktorá efektívne využíva
zdroje

OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2017-02 - Recirkulačné systémy

31.5.2017/x

12

0,6 mil.

OPKZP-PO1-SC111-2017-23 - 23. Výzva na
predkladanie ŽoNFP zameraná na podporu predchádzania
vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

OPKZP-PO1-SC131-2017-22 - 22. Výzva na
predkladanie ŽoNFP zameraná na dobudovanie sústavy
Natura 2000 - realizácia schválených dokumentov
starostlivosti

26.5.2017/
otvorená
výzva

28.4.2017/
otvorená
výzva

20 mil.

12 mil.

obec, mesto, rozpočtová
organizácia, záujmové
združenie právnických osôb

príprava na opätovné
použite a zhodnocovanie
so zameraním na
recykláciu nie
nebezpečných odpadov
vrátane podpory
systémov triedeného
zberu komunálnych
odpadov

obec, mesto, samosprávny
kraj, súkromný sektor,
neziskový sektor

realizácia schválených
dokumentov
starostlivosti,
dobudovanie sústavy
NATURA2000
zlepšenie
environmentálnych
aspektov v mestách a
mestských oblastiach,
budovanie prvkov
zelenej infraštruktúry

IROP-PO4-SC431-2017-16 - Zlepšenie
environmentálnych aspektov v mestách a mestských
oblastiach prostr. budovania prvkov zelenej infraštruktúry
a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy
ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania
znečistenia ovzdušia a hluku

31.3.2017/x

33,3 mil.

obec, mesto, samosprávny
kraj, súkromný sektor,
neziskový sektor

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 - 21. Výzva na
predkladanie ŽoNFP zameraná na preventívne opatrenia
na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

14.3.2017/
otvorená
výzva

290 mil.

obec, mesto, samosprávny
kraj, súkromný sektor,
cirkev, neziskový sektor

zníženie rizika povodní
a dôsledkov zmeny
klímy

OPKZP-PO4-SC451-2017-20 - 20. Výzva na
predkladanie ŽoNFP zameraná na výstavbu,

3.3.2017/
otvorená
výzva

130 mil.

obec, mesto samosprávny
kraj, súkromný sektor,
neziskový sektor

rozvoj účinnejších
systémov
centralizovaného
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rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

zásobovania teplom
založených na dopyte po
využiteľnom teple
vybudovanie, resp.
dobudovanie systému
triedeného zberu a
odvozu komunálneho
odpadu

OPLZ-PO6-SC611-2017-1 - Výzva zameraná na
vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného
zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizáciu
sanačných prác nelegálnych skládok

27.2.2017/x

13,1 mil.

obec, mesto

OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - 19. Výzva na
predkladanie ŽoNFP zameraná na zníženie energetickej
náročnosti verejných budov

27.2.2017/
otvorená
výzva

120 mil.

obec, mesto, samosprávny
kraj, verejnoprávna
inštitúcia

zníženie spotreby
energie pri prevádzke
verejných budov

21 mil.

obec, mesto, samosprávny
kraj, neziskový sektor,
súkromný sektor

zabezpečenie pozdĺžnej
a laterálnej kontinuity
vodných tokov a
odstraňovanie bariér vo
vodných tokoch za
účelom podpory
biodiverzity a
zabezpečovania
ekosystémových služieb
zníženie rizika povodní
a negatívnych dôsledkov
zmeny klímy

OPKZP-PO1-SC123-2017-17 - 17. Výzva na
predkladanie ŽoNFP zameraná na zabezpečenie spojitosti
vodných tokov

24.2.2017/
otvorená
výzva

OPKZP-PO2-SC211-2017-18 - 18. Výzva na
predkladanie ŽoNFP zameraná na preventívne opatrenia
na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných
tokov

24.2.2017/
otvorená
výzva

50 mil.

obec, mesto, samosprávny
kraj, neziskový sektor,
súkromný sektor

OPKZP-PO1-SC111-2016-15 - 15. Výzva na
predkladanie ŽoNFP zameraná na prípravu na opätovné
použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

31.10.2016/
otvorená
výzva

40 mil.

obec, mesto, samosprávny
kraj, neziskový sektor,
súkromný sektor

príprava na opätovné
použite a recyklácia
nebezpečných odpadov

OPKZP-PO1-SC111-2016-16 - 16. Výzva na
predkladanie ŽoNFP zameraná na prípravu na opätovné

31.10.2016/
otvorená

100 mil.

VÚC, prísp. a rozp.o. VÚC,
obce, NO, združ. fyz. a

príprava na opätovné
použitie, recyklácia,
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použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov

výzva

práv. os., fyz. a práv. os.
oprávnené nakladať s iným
ako nebezp. odpadom

OPKZP-PO1-SC131-2016-13 - 13. Výzva na
predkladanie ŽoNFP zameraná na monitorovanie druhov
a biotopov európskeho významu

19.4.2016/
otvorená
výzva

OPKZP-PO1-SC111-2016-12 - 12. Výzva na
predkladanie ŽoNFP zameraná na vybudovanie a
zavedenie jednotného environmentálneho
monitorovacieho a informačného systému v odpadovom
hospodárstve

21.3. 2016/
otvorená
výzva

15, 8 mil.

štátna ochrana prírody SR

16 mil.

MŽP SR, štátna rozpočtová
organizácia,
štátna príspevková
organizácia

OPKZP-PO1-SC123-2015-8 - 8. Výzva na predkladanie
ŽoNFP zameraná na monitorovanie a hodnotenie vôd

22.12.2015/
otvorená
výzva

52, 7 mil.

OPKZP-PO1-SC123-2015-9 - 9. Výzva na predkladanie
ŽoNFP zameraná na optimalizovanie informačných
nástrojov v oblasti vôd

22.12.2015/
otvorená
výzva

7,3 mil.

OPKZP-PO1-SC141-2015-7 - 7. Výzva na predkladanie
ŽoNFP zameraná na znižovanie emisií zo stacionárnych
zdrojov znečisťovania ovzdušia

11.12.2015/
otvorená
výzva

OPKZP-PO1-SC142-2015-5 - 5. Výzva na predkladanie
ŽoNFP zameraná na sanáciu environmentálnych záťaží

8.10.2015/
otvorená
výzva
15

materiál.
zhodnoc.,zhodn. biol.
rozložiteľného mat.
zlepšenie stavu ochrany
druhov a biotopov
a posilnenie biodiv.,
najmä v rámci sústavy
Natura 2000

práv. osoby poverené MŽP
SR zaoberajúce sa povrch. a
podpovrch. vodami, správ.
vodohosp. význam. vod.
tokov
práv. osoby poverené MŽP
SR zaoberajúce sa povrch.
a podpovrch. vodami, správ.
vodohosp. význam. vod.
tokov

46 mil.

právnická osoba alebo iný
subjekt, ktorý je súčasťou
hospodárskej súťaže

149 mil.

subjekty, na ktoré prechádza
povinnosť odstrániť
environmentálnu záťaž
v prípade, ak pôvodca

zníženie množstva
emisií znečisťujúcich
látok do ovzdušia,
prispôsobovanie
budúcim normám EÚ
v oblasti ŽP
zabezpečenie realizácie
sanačných prác
v mestskokm prostredí
alebo v opustenej

OPKZP-PO1-SC142-2015-3 - 3. Výzva na predkladanie
ŽoNFP zameraná na prieskum environmentálnych záťaží

11.9.2015/
otvorená
výzva

OPKZP-PO1-SC142-2015-4 - 4. Výzva na predkladanie
ŽoNFP zameraná na monitorovanie environmentálnych
záťaží

11.9.2015/
otvorená
výzva

OPKZP-PO3-SC313-2015-2 - 2. Výzva na predkladanie
ŽoNFP zameraná na vybudovanie technickej a
inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných
modulov

19.8.2015/
otvorená
výzva

23 mil.

5,3 mil.

60, 5 mil.

environm. záťaže zanikol
subjekty, na ktoré prechádza
povinnosť odstrániť env.
záťaž
v prípade, ak pôvodca
environmentálnej záťaže
zanikol, org. monitorujúca
podľa geolog. zákona
subjekty, na ktoré prechádza
povinnosť odstrániť env.
záťaž
v prípade, ak pôvodca
environmentálnej záťaže
zanikol, org. monitorujúca
podľa geolog. zákona
základné zložky
integrovaného záchranného
systému(organizácie štátnej
správy), partneri: subjekty
územnej samosprávy atď.

priemyselnej lokalite
realizácia prieskumu
prioritných env. záťaží,
vrátane vypracovania
analýzy rizika
znečisteného územia

zabezpečenie
monitorovania
environmentálnych
záťaží
pozemné a letecké
hasenie lesných
požiarov, pátracie
a záchranárske činnosti,
dočasný tábor atď.

4. Veda a výskum
Názov výzvy

Momentálne nie sú zverejnené žiadne výzvy.

Dátum
vyhlásenia /
uzávierka
-
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Alokácia
V EUR

Oprávnení žiadatelia

Poznámka

-

-

-

5. Podpora malého a stredného podnikania (MSP)
Názov výzvy

Dátum
vyhlásenia /
uzávierka

OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01 - Získanie
nových trhov a zlepšenie marketingových podmienok

8.8.2017/x

OPVaI-MH/NP/2017/3.2.1/3.3.1-05 - Vyzvanie na
predloženie národného projektu s názvom "Podpora
internacionalizácie MSP" žiadateľa Slovenská agentúra
pre rozvoj investícií a obchodu v rámci operačného
programu Výskum a inovácie

5.4.2017/
otvorená
výzva

OPVaI-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06 - Vyzvanie na
predloženie národného projektu s názvom "Podpora
rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku" žiadateľa
Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci
operačného programu Výskum a inovácie

5.4.2017/
otvorená
výzva

OPVaI-MH/NP/2016/3.1.1/3.3.1-02 - Vyzvanie na
predloženie národného projektu s názvom "Národný
projekt NPC v regiónoch" žiadateľa Slovak Business
Agency (SBA) v rámci operačného programu Výskum a
inovácie
OPVaI-MH/NP/2016/3.3.1/4.1.1-04 - Vyzvanie na
predloženie národného projektu s názvom „Monitoring
podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním
princípu „Think Small First” žiadateľa Slovak Business
Agency (SBA) v rámci operačného programu Výskum a
inovácie

22.12.2016/
otvorená
výzva

22.12.2016/
otvorená
výzva
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Alokácia
V EUR

Oprávnení žiadatelia

Poznámka

225 tis.

súkromný sektor, štátny
podnik

získavanie nových trhov
a zlepšenie
marketingových
podmienok

30,2 mil.

slovenská agentúra pre
rozvoj investícii a
obchodu

účasť slovenských
podnikov na
prezentačných
podujatiach

9,8 mil.

slovenská inovačná
a energetická agentúra

tvorba nových
obchodných modelov
kreatívneho priemyslu

38, 1 mil.

Slovak Business
Agency

6, 8 mil.

Slovak Business
Agency

podpora činnosti a rozvoj
podnikateľských centier v
regiónoch SR
monitorovanie
podnikateľského
prostredia, zber dát o
podnikateľskom prostredí
spracovávanie analýz a
ukazovateľov MSP

6. Marginalizované rómske komunity (MRK)

Názov výzvy

OPLZ-PO6-SC613-2017-2 - Výstavba nových KC v
obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít , modernizácia a rekonštrukcia KC v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,
prestavba objektov za účelom zriadenia a fungovania KC

OPLZ-PO5-2017-1 - Podpora komplexného poskytovania
miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s
prítomnosťou MRK

OPLZNP-PO5-2017-2 - Monitorovanie a hodnotenie
inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované
rómske komunity

Dátum
vyhlásenia /
uzávierka

26.5.2017/
otvorená
výzva

24.5.2017/
otvorená
výzva

19.4.2017/
30.9.2017
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Alokácia
V EUR

15,8 mil.

10 mil.

3,2 mil.

Oprávnení žiadatelia

Poznámka

cirkev, neziskový
sektor, obec, mesto,

zlepšiť prístup ľudí z
MRK k sociálnej
infraštruktúre

obec, mesto
s prítomnosťou MRK

podpora systematického
poskytovania sociálnych a
asistenčných služieb v
obciach s prítomnosťou
MRK zameraných na
zvýšenie zamestnateľnosti
ľudí žijúcich v prostredí
MRK

Ministerstvo vnútra SR

zvýšiť vzdelanostnú
úroveň príslušníkov
marginalizovaných
komunít, predovšetkým
Rómov, na všetkých
stupňoch vzdelávania s
dôrazom na predprimárne
vzdelávanie

OPLZNP-PO5-2017-1 - Podpora vysporiadania
pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách

6.4.2017/
30.9.2017
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2,6 mil.

Ministerstvo vnútra SR

podpora programov
zameraných na
dosiahnutie vyššieho
hygienického štandardu
marginalizovaných
rómskych osídlení a
systematické znižovanie
počtu nelegálnych obydlí
charakteristických
extrémne nízkou mierou
hygienických štandardov

7. Verejná správa
Názov výzvy

Dátum
vyhlásenia /
uzávierka

Alokácia
V EUR

Oprávnení žiadatelia

Poznámka

1,855 mil.

obec, mesto,
samosprávny kraj,
neziskový sektor

zapájanie sociálnych a
ekonomických partnerov
a MNO do prípravy,
implementácie a
hodnotenia procesov vo
VS a podpora
medzinárodnej spolupráce
procesy, systémy,
politiky, opatrenia na
znižovanie korupcie
procesy, systémy,
politiky, opatrenia na
znižovanie korupcie

OPEVS-PO1-SC1.1-2017-13 - Podpora partnerstva a
dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík

18.8.2017/
29.9.2017

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 - Tvorba lepšej
verejnej politiky - Menej rozvinutý región SR

12.5.2017/
otvorená
výzva

4,25 mil.

nadácia, nezisková
organizácia, občianske
združenie

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1 - Tvorba lepšej
verejnej politiky - celé územie SR

12.5.2017/
otvorená
výzva

1,73 mil.

nadácia, nezisková
organizácia, občianske
združenie

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 - Občianska
informovanosť a participácia - Menej rozvinutý región
SR

12.5.2017/
otvorená
výzva

OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4 - Občianska
informovanosť a participácia - celé územie SR

12.5.2017/
otvorená
výzva
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3,4 mil.

nadácia, nezisková
organizácia, občianske
združenie

1,73 mil.

nadácia, nezisková
organizácia, občianske
združenie

zapájanie sociálnych a
ekonomických partnerov
a MNO do prípravy,
implementácie a
hodnotenia procesov vo
VS a podpora
medzinárodnej spolupráce
zapájanie sociálnych a
ekonomických partnerov
a MNO do prípravy,
implementácie procesov

8. Sociálna politika
Názov výzvy

OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 - Vzdelávanie zástupcov
reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným
postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so
zdravotným postihnutím

IROP-PO2-SC211-2017-17 - Podpora prechodu
poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy
na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich
zariadení)

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
prirodzenom rodinnom prostredí

Dátum
vyhlásenia /
uzávierka

9.6.2017/
otvorená
výzva

22.5.2017/x

12.1.2017/x
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Alokácia
V EUR

0,5 mil.

67,4 mil.

14,5 mil.

Oprávnení žiadatelia

Poznámka

nadácia, nezisková
organizácia, občianske
združenie

aktivity zamerané k
zvýšeniu informovanosti
o predchádzaní všetkých
foriem diskriminácie a
spôsobom ochrany pred
ňou

obec, mesto,
samosprávny kraj,
neziskový sektor,
cirkev,

podporiť prechod
poskytovania sociálnych
služieb a zabezpečenia
výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v
zariadení z
inštitucionálnej formy na
komunitnú

cirkev, obec,
samosprávny kraj,
neziskový sektor

podpora rozvoja
vybraných sociálnych
služieb a opatrení
sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately
za účelom predchádzania
umiestňovania klientov do
zariadení

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 - Podpora výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
náhradnom rodinnom prostredí

OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v
otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie
drogových a iných závislostí

5.1.2017/ X

8 000 000
EUR (6 mil.
Eur pre
menej
rozvinuté
regióny)

obce, mestá, VÚC,
cirkvi, nadácie, OZ,
NO, združenia obcí,
Slovenský Červený kríž

príprava na náhradnú
rodinnú starostlivosť
(NRS), pomoc na
uľahčenie NRS,
supervízia

1.12.2016/ x

11 000 000
EUR/
7 000 000 pre
menej rozv.
regióny

obce,mestá, VÚC, NO,
OZ, nadácie, Slovenský
Červený kríž, štátne
organizácie, cirkvi

resocializačné programy,
výchovné soc.skupinové
programy, resoc.
programy pre drogovo
závislých atď.
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