Informácia aktuálnych výzvach máj 2017

23. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na podporu predchádzania vzniku
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Kód výzvy:
Uzávierka : 1. kolo
2. kolo

OPKZP-PO1-SC111-2017-23
31. 07. 2017
31.10.2017

Oprávnený žiadateľ

- Subjekty územnej samosprávy, a to výlučne: obce a združenia
obcí5 ,
- MV SR – okresné úrady, (ďalej len „MV SR
- okresné úrady“) – MŽP SR (ďalej len „MŽP SR“).
a) obstaranie záhradných kompostérov (kompostovacích
zásobníkov)11 (ďalej len „záhradné kompostéry“ alebo
„kompostéry“) na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného
v domácnostiach, nachádzajúcich sa na území realizácie
projektu
b)obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku
BRKO vzniknutého pri údržbe zelene na pozemkoch vo
vlastníctve oprávneného žiadateľa, resp. obcí tvoriacich
predmetné združenie obcí.
INFO

Oprávnené aktivity

INFO

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia komunitných centier v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Kód výzvy:
Uzávierka : 1. kolo

OPLZ-PO6-SC613-2017-2
30. 11. 2017

Oprávnený žiadateľ

Verejný sektor: obce s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít (ďalej len „MRK“),
ZC: Brehy, Hronský Beňadik, Nová Baňa ,Píla, Žarnovica
IL: Dubnica nad Váhom, Košeca, Ladce, Pruské, Zliechov

Oprávnené aktivity

Neziskový sektor: neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby ,
cirkev a náboženské spoločnosti ,
združenia
Dátum vzniku žiadateľa z neziskového sektora musí byť
najneskôr k 1.1.2016 vrátane. V prípade, ak žiadateľ vznikne po
tomto termíne, bude považovaný za neoprávneného.
A. Podpora modernizácie a rekonštrukcie komunitných centier
Názov hlavnej aktivity: Modernizácia a rekonštrukcia KC

INFO

B. Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia
a fungovania komunitných centier
C. Podpora výstavby nových komunitných centier
INFO

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na modernizáciu infraštruktúry ústavných
zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť
Kód výzvy:
Uzávierka : 1. kolo

Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20
24. august 2017

Oprávnený žiadateľ

subjekty verejnej správy
- rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obce
-príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR
subjekty súkromného sektora
-právnické osoby
- neziskové organizácie

Oprávnené aktivity

INFO

a) vypracovanie transformačného plánu zdravotníckeho
zariadenia,
b) výstavba nových budov,
c) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
d) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia
vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich
stavebných objektov,
e) zabezpečenie materiálno-technického vybavenia,
f) dodávka
zdravotníckej
techniky,
zariadenia
a vybavenia,
g) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane
vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením
a nákupu softvérového vybavenia,
h) budovanie bezbariérových prístupov,
i) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti
budov.
INFO

Výzva zameraná na miestne občianske poriadkové služby (MOPS) v obciach
s prítomnosťou MRK
Kód výzvy:
Uzávierka : 1. kolo
2. kolo

OPLZ-PO5-2017-1
14. júna 2017
01. októbra 2017

Oprávnený žiadateľ

Obec
ZC: Brehy, Hodruša –Hámre, Hronský Beňadik, Nová Baňa,

Oprávnené aktivity
INFO

Píla, Žarnovica
IL: Ladce
Mzdy zamestnancov
INFO

Prechod poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú
Kód výzvy:
IROP-PO2-SC211-2017-17
25.8.2017
Uzávierka : 1. kolo
24.11.2017
2. kolo
Oprávnený žiadateľ

Oprávnené aktivity

INFO

- Orgány štátnej správy(ÚPSVaR)
- Obec
- Subjekty verejnej správy (samosprávny kraj )
- MVO
a. rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných
stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok
na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v
súlade s princípmi deinštitucionalizácie;
c. zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov
zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne
formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania
detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. opatrenia na
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.
INFO

7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a
súvisiacej infraštruktúry
Kód výzvy:
22/PRV/2017
Uzávierka : 1. kolo
30.11.2017
Oprávnený žiadateľ

1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1
000 (vrátane);
2. združenia obcí s právnou subjektivitou (s počtom
obyvateľov do 1 000 vrátane).

Pozn.: V rámci združení obcí tieto združenia môžu
zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície
môžu byť realizované len v obciach do 1000
obyvateľov.
Oprávnené aktivity

Aktivita 1: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre
trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry –
napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a
detských ihrísk, amfiteátrov, investície
do rekonštrukcie nevyužívaných objektov
v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie
existujúcich kultúrnych domov
Aktivita 2: investície zamerané na zriadenie nových,
prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia
existujúcich domov smútku vrátane ich okolia
Aktivita 3: investície súvisiace so zvyšovaním kvality
života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním malých tzv.
divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu
Aktivita 4: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre
rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov
v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia
tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
Aktivita 5: investície do využívania OZE vrátane investícií
spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií
do miestnych služieb. Za miestne služby považujú len služby
spojené so spolkovou činnosťou v rámci komunitných
centier, služby spojené s kultúrou v rámci kultúrnych domov,
služby spojené s poskytovaním samosprávnych činností
v rámci obecných úradov, služby spojené s predškolskou
výchovou v rámci materských škôlok a služieb spojených
so športom v rámci obecných športových hál a telocviční
Aktivita 6: investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti
t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie,
údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a
chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so
zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných
priestoroch (montáž kamerových systémov a iných
bezpečnostných prvkov)

INFO

INFO

Nové výzvy v rámci OP EVS
V rámci Operačného programu Efektívna verejná správa vyhlásilo Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky dňa 12.05.2017 šesť výziev zameraných na tvorbu lepšej verejnej
politiky a občiansku informovanosť a participáciu.
Kód výzvy:
A) TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY
1. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1 (celé územie SR): 1
728 767,10 EUR
2. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 (menej rozvinutý
región SR): 4 250 000 EUR
3. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-3 (rozvinutejší región
SR): 400 000 EUR
B) OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA
1. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-4 (celé územie SR): 1
728 767,10 EUR
2. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 (menej rozvinutý
región SR): 3 400 000 EUR
3. OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-6 (rozvinutejší región
SR): 400 000 EUR
Uzávierka : 1. kolo
Oprávnený žiadateľ

21.8.2017
19.2.2018
-

-

-

Oprávnené aktivity
INFO

nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné
služby (založená v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o
neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby v znení neskorších predpisov),
občianske združenie (založené v zmysle zákona č.
83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov),
nadácia (založená v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o
nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov)

INFO

Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky
Kód výzvy:
Uzávierka : 1. kolo
2.kolo

OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01
31.07.2017
29.09.2017

Oprávnený žiadateľ
Oprávnené aktivity

INFO

-

Podnikateľský sektor

Investície súvisiace s výstavbou novej akvakultúrnej prevádzky.
Pod výstavbou novej akvakultúrnej prevádzky sa rozumie
vybudovanie súboru stavieb vybavených príslušnou technológiou,
realizované za účelom zriadenia prevádzky využívanej na
hospodársky chov rýb. Tieto investície zahŕňajú: - vybudovanie
rybníkov/rybochovných zariadení a výstavbu budov/objektov
plniacich doplnkové funkcie (sklady, garáže, dielne,
administratívne a sociálne priestory a pod.), - výstavbu objektov
na odber, rozvod a vypúšťanie vody, inžinierskych sietí vrátane
vnútroareálovej infraštruktúry, spevnených plôch a oplotenia, obstaranie nových strojov, technologických zariadení okrem
recirkulačných systémov, prístrojov, počítačového vybavenia
(vrátane softvéru) a rybárskeho náradia, využívaných pre
hospodársky chov rýb. - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky, v
rámci ktorej bude využívaný recirkulačný systém, je
podporovaná cez opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do
akvakultúry - Aktivita 2 Recirkulačné systémy.
INFO

Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok
Kód výzvy:
Uzávierka : 1. kolo
2.kolo
Oprávnený žiadateľ
Oprávnené aktivity

INFO

OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2017-02
31.07.2017
29.09.2017
-

Podnikateľský sektor

Rozšírenie,
rekonštrukcia
a
modernizácia
existujúcich
akvakultúrnych prevádzok využívaných na hospodársky chov rýb,
Obstaranie nových pracovných strojov, technologických zariadení
(okrem recirkulačných systémov), prístrojov, počítačového
vybavenia (vrátane softvéru) a rybárskeho náradia, využívaných pre
hospodársky chov rýb, modernizácia existujúcich pracovných
strojov, technologických zariadení, prístrojov a počítačového
vybavenia (vrátane softvéru), využívaných pre hospodársky chov rýb
INFO

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie
Kód výzvy:
OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01
- Termín uzavretia 1. kola 14. 07. 2017
Uzávierka :
- Termín uzavretia 2. kola 06. 10. 2017
- Termín uzavretia 3. kola 12. 01. 2018
Oprávnený žiadateľ

Oprávneným žiadateľom je:

Oprávnené aktivity

INFO

1. zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
2. obce, mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo
zriaďovateľom je obec alebo mesto
3. VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo
zriaďovateľom je VÚC
4. občianske združenia
5. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné
služby
6. nadácie
7. záujmové združenia právnických osôb
8. združenia miest a obcí
9. medzinárodné organizácie
10. štátne rozpočtové organizácie
11. štátne príspevkové organizácie
Žiadateľ si vyberá minimálne jednu z nižšie uvedených aktivít:
1. Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných
poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám
diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti
diskriminácie na trhu práce
2. Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní
všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou
3. Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä pre
ženy
4. Podpora senzibilizačných a vzdelávacích aktivít zameraných
na znižovanie a predchádzanie diskriminácie pre
zamestnávateľov, s dôrazom na MSP8
5. Vzdelávanie pracovníkov prvého kontaktu (zamestnancov
úradov, zariadení sociálnych služieb a pod.) v oblasti
predchádzania a boja so všetkými formami diskriminácie
(obchodné združenia, podniky, najmä MSP)
6. Podpora vzdelávania a rozširovania vedomostí zamestnancov
verejnej správy o všetkých skupinách obyvateľov, ktorí sú, resp.
môžu byť ohrození niektorou z foriem diskriminácie, podpora
profesionálneho správania zamestnancov VS9 prostredníctvom
školení a vzdelávania
7. Podpora zamestnávateľov a inštitúcií pri predchádzaní
diskriminácie, zavádzaní manažmentu rozmanitosti
a vzdelávania k nim vrátane uplatňovania dočasných
vyrovnávacích opatrení
INFO

Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí
Kód výzvy:
OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02
Termín uzavretia 1. kola 22. 02. 2017
Uzávierka :
Termín uzavretia 2. kola 21. 04. 2017
Termín uzavretia 3. kola 23. 06. 2017

Oprávnený žiadateľ

Oprávnené aktivity

INFO

1. zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
2. obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom
alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto,
3. VÚC a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo
zriaďovateľom je vyšší územný celok,
4. občianske združenia
5. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné
služby
6. nadácie
7. miestne akčné skupiny
Povinná hlavná aktivita projektu je:
1. Príprava na začatie podnikania a pomoc pri
samozamestnávaní mladých ľudí, vrátane povinných podaktivít:
1.1Vzdelávanie osôb z cieľovej skupiny (ďalej aj „CS“)
v rozsahu min. 100 hod/1 osobu z CS (1 hod = 60 min)10, z toho:
a) Teoretické vzdelávanie v rozsahu min. 40 hod/1 osobu z CS.
V oblastiach: legislatíva, finančná oblasť (dane, účtovníctvo,
odvody) marketing a obchodné zručnosti, vyuţívanie IT pri
samozamestnávaní (vzdelávanie musí byť zamerané na všetky
povinné oblasti a aspoň v jednej z nich musí byť akreditované)
b) Praktické vzdelávanie v rozsahu min. 40 hod/ 1 osobu z CS.
(napr. vo forme workshopov, na ktorých si osoba z CS
vyskúša prakticky určité činnosti napr. vedenie tímu
zamestnancov, vedenie účtovníctva v nejakom softvéri, tvorba
webu orientovaného na propagáciu poskytovaných služieb
alebo tovarov, návrh loga, tvorba obchodných zmlúv apod., prax
zameraná na získanie skúseností potrebných pre výkon
SZČ u zamestnávateľa/ v podniku, v cvičnej firme a pod.)
1.2 Vypracovanie podnikateľského plánu
INFO

Kód výzvy:
Uzávierka : 1. kolo
Oprávnený žiadateľ
Oprávnené aktivity
INFO

Kód výzvy:
Uzávierka : 1. kolo

-

Oprávnený žiadateľ

-

Oprávnené aktivity
INFO

Kód výzvy:
Uzávierka : 1. kolo
Oprávnený žiadateľ

-

Oprávnené aktivity
INFO

Kód výzvy:
Uzávierka : 1. kolo
Oprávnený žiadateľ
Oprávnené aktivity
INFO

-

