Centrum Regionálneho Rozvoja

OP Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast (KaHR)

Názov

Prioritná os

1. Inovácie a rast
konkurencieschopnosti

Opatrenie

1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch

Aktivity

1. priemyselný výskum
2. experimentálny vývoj

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

1. podnikateľské subjekty, ktoré v žiadosti o NFP budú
mať definovaného riešiteľa výskumnej alebo vývojovej
úlohy,
2. podnikateľské subjekty, ktoré majú tržieb z
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja je
nižší ako 50% z tržieb, predaja vlastných výrobkov a
služieb

2. kolo
24. 1. 2011

Celkový rozpočet
výzvy

Výškia podpory
pre žiadateľa

Maximálna výška
podpory

51 226 064,00 €

min. 30 000 €
max. 2 000 000 €

min. 25% max. 70% v závislosti
od príjemcu pomoci a
oprávnenej aktivity

OP Zamestnanosť a sociálna
inklúzia

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Pre žiadateľov v rámci schválených Lokálnych
stratégií komplexného prístupu

2. Podpora sociálnej
inklúzie

2. Podpora sociálnej
inklúzie

2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených
sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti
s osobitným zreteľom na marginalizované rómske
komunity

2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených
sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s
osobitným zreteľom na marginalizované rómske
komunity

1. Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
2.1.1 Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a
2. obce a mestá
efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb,
3. združenia miest a obcí
opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a
4. VÚC a úrady samosprávneho kraja
ďalších špecifických opatrení), ktoré zlepšujú prístup
5. inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie,
ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh
univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné
práce a do spoločnosti
pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
2.1.2 Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu násilia
6. občianske združenia
ako bariéry vstupu a udržania sa na trhu práce
7. nadácie
2.1.3 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a
8. neinvestičné fondy
na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych
9. neziskové organizácie
spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
10. záujmové združenie právnických osôb
2.1.4 Podpora zvyšovania profesionality výkonu a
11. iné organizácie ( Slovenský Červený kríž, subjekty
budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele,
subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

2.1.3 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a
na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych
spoločenstiev a senzibilizačné aktivity

1. združenia miest a obcí
2. občianske združenie
3. nadácie
4. neinvestičné fondy
5. neziskové organizácie
6. iné organizácie
(pre územia s počtom obyvateľov z cieľových skupín
najmä segregovanej alebo separovanej komunity od
50 obyvateľov)

žiadatelia nepodliehajú
pravidlám
de minimis:
min. 50 000 €
max. 500 000 €
31.3.2011

30.12.2011

11 078 000 €

8 037 000 €

žiadatelia podliehajú
pravidlám
de minimis:
min. 50 000 €
max. 200 000 €

min. 10 000 €
max. 99 600 €

žiadatelia nepodliehajú
pravidlám
de minimis:
500 000€
žiadatelia podliehajú pravidlám
de minimis:
max. 200 000 €

max. 99 600 €

OP Životné prostredie

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Pre žiadateľov v rámci schválených Lokálnych
stratégií komplexného prístupu

2. Podpora sociálnej
inklúzie

2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitosti v
prístupe na trh práce a podpora integrácie
znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným
zreteľom na MRK

2.2.1 Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce
1. štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s výrazným
2. obce a mestá
zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s
3. združenia miest a obcí
osobitným zreteľom na osoby z MRK
4. VÚC a úrady samosprávneho kraja
2.2.2 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane
5. inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie,
projektov podpory samozamestnania a inovatívnych
univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné
prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o
pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných skupín
6. občianske združenia
(t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu)
7. nadácie
2.2.3 Programy druhej šance umožňujúce ukončenie
8. neinvestičné fondy
základnej resp. strednej školy, získanie odborných
9. neziskové organizácie
zručností formou zamestnaneckej praxe s osobitným
10. záujmové združenie právnických osôb založené v
zreteľom na MRK
súlade s § 20f až 20i a nasl. Občianskeho zákonníka
2.2.4 Programy zamerané na poskytovanie služieb
11. iné organizácie (Slovenský Červený kríž; subjekty,
zamestnanosti a vzdelávania pre zamestnancov
ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005
ohrozených hromadným prepúšťaním s osobitným
Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
zreteľom na starších zamestnancov a zamestnancov s
kuratele; subjekty ktoré poskytujú sociálne služby
nízkym vzdelaním
podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách;
cirkevné organizácie zriadené v zmysle Zákona č.
308/1991

I. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity
stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity
čistiarni odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v
aglomeráciách nad 150 000 €
II. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity
1. obce a mestá
stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity
2. združenia miest a obcí
1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z
čistiarni odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v
3. právnické osoby oprávnené na podnikanie
verejných vodovodov
aglomeráciách od 15 000 € do 150 000 €.
vymedzené v § 5 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o
1. Integrovaná ochrana
1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových
III. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o
racionálne využívanie vôd
vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v
čistiarni odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v
aglomeráciách od 10 000 € do 15 000 €.
§ 2 písm. e) zákona č. 276/2001 Z.z.
IV. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity
stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity
čistiarni odpadových vôd v aglomeráciách od 2000 € do
10 000 €.

Limity pomoci pre
žiadateľov, ktorí
nepodliehajú pravidlám
pomoci de minimis:
min. 50 000 €
max. 500 000 €
31.3.2011

4.3.2011

8 000 000 €

80 000 000 €

Maximálna výška pomoci
akémukoľvek Prijímateľovi
nesmie presiahnuť súhrne
200 000€ v priebehu
akéhokoľvek obdobia troch
fiškálnych rokov.

Limity pomoci pre
Maximálna výška pomoci
žiadateľov, ktorí podliehajú
Prijímateľovi pôsobiacemu v
pravidlám pomoci de
sektore cestnej dopravy nesmie
minimis:
prekročiť 100 000€ v priebehu
min. 50 000 €
troch fiškálnych rokov.
max. 200 000 €

max. 95% z uznateľných
nákladov
(minimálna výška
spolufinancovania je 5%)

max. 95% z uznateľných
nákladov
(rozsah uznateľných nákladov
50 000 000 €)

Program rozvoja vidieka 2007 – 2013
(Pôdohospodárska platobná agentúra)

Os 4 Leader

4.2 Vykonávanie projektov spolupráce

1. spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych
regiónoch so zameraním napr.: na miestne špeciality,
miestne produkty, remeselné výrobky, vytvorenie siete
prevádzkovateľov a výrobcov miestnych produktov,
vytvorenie regionálnej značky produktov, služieb a pod.;
2. ochrana spoločného kultúrneho bohatstva, ako napr.:
rekonštrukcia objektov spoločenského významu
(pamätníky, hroby pamätné tabule, izby), zariadenie a
výstavba miestnych múzeí, zriadenie izieb ľudových
tradícií a izieb významných osobnosti (vrátane
vnútorného vybavenie okrem výstavných exponátov),
výstavba vyhliadkovej veže, výstavba a rekonštrukcia
náučných a turistických chodníkov, inštalovanie a výroba
náučných, informačných a historických tabúľ,
revitalizácia resp. obnova historických parkov a záhrad a
pod.;
3. budovanie kapacít: výmena skúseností, prenos
praktických skúseností pri rozvoji vidieka (napr. spoločné
publikácie, prípadové štúdie, návody osvedčených
postupov, výskumy, s cieľom skúseností a prenosu
praktických skúseností, ktoré musia viesť k prijatiu
spoločných metodík a pracovných metód alebo k
rozvinutiu spoločnej alebo koordinovanej činnosti,
twinningové podujatia – výmenné programy pre
zamestnancov a manažment MAS, spoločná alebo
koordinovaná práca) a pod.;
4. prevádzková činnosť a administratívna činnosť
súvisiaca s prípravou a realizáciou projektu spolupráce.

Miestne akčné skupiny

31.3.2011

2 320 000 €

neuvedené

100%

MAS HORNÁD – SLNASKÉ VRCHY, o. z.

MAS TOKAJ – ROVINA, o. z.

Výzvy MAS

4.1 Implementácia
Integrovanej stratégie
rozvoja územia

4.1 Implementácia
Integrovanej stratégie
rozvoja územia

3.2.1 Vzdelávanie a informovanie (opatrenie 3.3
Vzdelávanie a informovanie podľa PRV SR)

1.1.1.2 Obnova a rozvoj obcí (opatrenie 3.4.2, kód
opatrenia 322 Obnova a rozvoj dedín podľa PRV SR)

Nasledovné aktivity sa môžu realizovať len na území MAS.
1. všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je
v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi
predpismi EÚ a SR. Vzdelávacie aktivity určené pre
podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce,
mestá a ich združenia a občianske združenia) – tematicky
Konečný prijímateľ finančnej pomoci: (oprávnený
zamerané najmä na:
žiadateľ) (subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne
- ekonomiku podnikateľského subjektu (napr. legislatíva,
zaregistrovaným sídlom na území Slovenskej
riadenie ekonomicky životaschopného podniku,
republiky) Oprávneným žiadateľom sú subjekty –
podnikateľský plán, diverzifikácia činností, spolupráca a
inštitúcie, pôsobiace v oblasti poskytovania
rozvoj podnikov);
vzdelávacích a informačných služieb (štátne,
- zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo
príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové
vidieckom priestore, - manažment kvality,
organizácie, občianske a záujmové združenia,
- inovácie vo vidieckych oblastiach, zavádzanie
profesijné komory, štátne podniky). Projekt (môžu sa
informačných technológií, internetizácia,
- ochrana životného prostredia (environmentálne vhodné realizovať rovnaké činnosti ako sú zahrnuté v stratégií
príslušnej MAS) na území MAS môže realizovať aj
technológie, alternatívne zdroje energie, separovaný zber,
konečný prijímateľ finančnej pomoci (oprávnený
využívanie biomasy, ochrana, tvorba a manažment krajiny,
cieľová kvalita vidieckej krajiny a pod.),
žiadateľ), ktorí nemá trvalé, prípadne prechodné
- obnovu a rozvoj vidieka,
bydlisko, sídlo alebo prevádzky v území pôsobnosti
- prístup Leader
MAS a projekt predkladal na základe výziev pre
príslušné opatrenie, ktoré vyhlasuje PPA a za
2. nasledovné formy informačných aktivít
podmienok stanovených v Príručke a/alebo
- tvorba nových vzdelávacích programov,
Dodatkoch)
- tvorba analýz vzdelávacích potrieb,
- krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie
Konečný prijímateľ nefinančnej pomoci:
potrebných vedomostí a zručností,
podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy
- konferencie a semináre,
(obce a ich združenia), ktoré pôsobia v oblastiach, na
- televízne a rozhlasové kampane (ako sú propagačné
ktoré sa vzťahuje Os 3.
aktivity, besedy, talk shows),
- výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ,
- putovné aktivity k cieľovým skupinám,
- ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové
portály, trvalý informačný a poradenský servis zameraný na
celoživotné vzdelávanie)

Nasledovné aktivity sa môžu realizovať len na území
MAS.
1. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia cyklotrás,
verejných priestranstiev a parkov

1. koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4
Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými
skupinami, zahŕňajúc aj obec, ktorá je pólom rastu
resp. obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však
vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec
môže byť súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným
prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak
konečný prijímateľ – predkladateľ projektu z tejto
obce môže predkladať ŽoNFP v rámci implementácie
stratégie).

28.1.2011

28.2.2011

246 600,00 €

720 000, 00 €

Výška oprávnených výdavkov
na jeden projekt:
Min. 3 000,00 €
Max. 61 600,00 €

Výška oprávnených výdavkov
na jeden projekt:
min. 3 000, 00 €
max. 40 000,00 €

100%

100%

MAS RUDOHRIE, o. z.

4.1 Implementácia
Integrovanej stratégie
rozvoja územia

4.1.1.1 Vzdelávanie a informovanie (opatrenie 3.3
Vzdelávanie a informovanie)

1. Konečný prijímateľ finančnej pomoci: (oprávnený
žiadateľ) (subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne
zaregistrovaným sídlom na území Slovenskej
republiky). Oprávneným žiadateľom sú subjekty –
inštitúcie, pôsobiace v oblasti poskytovania
vzdelávacích a informačných služieb ( štátne,
príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové
organizácie, občianske a záujmové združenia,
profesijné komory, štátne podniky).
Nasledovné aktivity sa môžu realizovať len na území
Projekt (môžu sa realizovať rovnaké činnosti ako sú
MAS.
zahrnuté v stratégií príslušnej MAS) na území MAS
môže realizovať aj konečný prijímateľ finančnej
1. Vzdelávacie projekty zamerané na získavanie ,
pomoci (oprávnený žiadateľ), ktorí nemá trvalé,
prehlbovanie, inovácie, vedomostí, zručností a šírenie
prípadne prechodné bydlisko, sídlo alebo prevádzku v
informácií o jednotlivých opatreniach osi 3 podľa EPFRV.
území pôsobnosti MAS a projekt predkladal na
základe výziev pre príslušné opatrenie, ktoré vyhlasuje
PPA a za podmienok stanovených v príručke a/alebo
Dodatkoch).
2. konečný prijímateľ nefinančnej pomoci:
- podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy
(obce a ich združenia), ktoré pôsobia v oblastiach, na
ktoré sa vzťahuje Os 3.

28.2.2011

231 600, 00 €

Výška oprávnených výdavkov
na jeden projekt:
min. 3 000,00 €
max. 57 900, 00 €

100%

EkoFond

Nadačné a iné zdroje

Program 02

Grantový program 02 Zlepšenie energetickej
hospodárnosti budov

02/A
1. Fyzická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú
02/A Rodinné domy – zatepľovanie obvodného plášťa
činnosť, v vlastným zdrojom tepla na vykurovanie pre
budov
rodinný dom na báze zemného plynu
02/B Bytové domy – nerelevantné
2. Právnická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú
02/C Nevýrobné a verejné budovy- zlepšovanie
činnosť (s vylúčením politických strán alebo hnutí),
tepelnotechnických vlastností budov
alebo právnická osoba so 100%majetkovou účasťou
C1- zatepľovanie obvodového plášťa budov,
štátu, ktorá vykonáva verejnoprospešnú činnosť, s
zatepľovanie striech/stropu pod odvetraným priestorom
vlastným zdrojom tepla na vykurovanie na báze
(sedlové strechy bez využitia povaly), povaly nad
zemného plynu
nevykurovaným priestorom
02/C
C2- výmena okien
Právnická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú
C3- hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a
činnosť (s vylúčením politických strán alebo hnutí),
termostatizácia
alebo právnická osoba so 100% majetkovou účasťou
02/D Školy a školské zariadenia – zlepšovanie
štátu, ktorá vykonáva verejnoprospešnú činnosť, s
tepelnotechnických vlastností budov
vlastným zdrojom tepla na vykurovanie na báze
D1- zatepľovanie odvodového plášťa budov,
zemného plynu
zatepľovanie strechy/stropu pod odvetraným priestorom
02/D
(sedlové strechy bez využitia povaly), povaly nad
Právnická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú
nevykurovaným priestorom
činnosť ( s vylúčením politických strán alebo hnutí),
D2- výmena okien
alebo právnická osoba so 100% majetkovou účasťou
D3- hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a
štátu, ktorá vykonáva verejnoprospešnú činnosť, s
termostatizácia
vlastným zdrojom tepla na vykurovanie na báze
zemného plynu

Maximálna výška na jeden
projekt:
Suma určená na
podprogram:
13.1.2011

3 303 213, 00 €

02/A 199 582€
02/C 1 775 875€
02/D 829 848 €

02/A- 3 350 €
02/C1 a D1
182 00 €
02/C2 a D2 282 000 €
02/C3 a D3 23 300 €

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 - 2013

Cezhraničná spolupráca

1.1 Podpora cezhraničnej podnikateľskej spolupráce
1.1.2 Podpora podnikateľskej spolupráce – podpora
aktivít v oblasti klastrovania, vytvárania podnikateľských
partnerstiev a sietí a zlepšenia toku podnikateľských
informácií

1.1.2 Podpora
podnikateľskej spolupráce
min. 250 000 € max. 1 000
000 €

2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany prírodného
prostredia
2.1.1 Vodné hospodárstvo – podpora aktivít súvisiacich s
1.1.2 Podpora podnikateľskej spolupráce
1.1 Podpora cezhraničnej
vodným hospodárstvom zameraná najmä na manažment
2.1.1 Vodné hospodárstvo
podnikateľskej spolupráce
úloh súvisiacich s povodňami
2.1.2 Štúdie, plány a školenia
2.1 Spoločné aktivity na
2.5.1. Širokopásmový internet
podporu ochrany
2.1.2 Štúdie, plány a školenia – podpora aktivít pri
2.5.2. Komunikačná dostupnosť, média a informačné
prírodného prostredia
príprave plánov, štúdií a organizovaní školení v oblasti
aktivity
vodného hospodárstva
2.5 Zlepšenie cezhraničných komunikačných kanálov
2.5.1 Širokopásmový internet – znižovanie výrazných
rozdielov vo vybavenosti a dostupnosti internetu
2.5.2 Komunikačná dostupnosť, média, informačné
toky – zlepšenie komunikačných tokov, rozvíjanie
spoločného obsahu, zabezpečenie dvojjazyčných zdrojov
informácií a podpora vzájomného porozumenia komunít

10 365 801 €

1. organizácie zo štátnej správy
2. samospráva
3. neziskové organizácie

28.2.2011

2.1.1. Vodné hospodárstvo
min. 500 000 € max. 2 500
000 €

1.1.2 Podpora
podnikateľskej spolupráce
1 936 941 €
2.1.2 Štúdie, plány a školenia
min. 200 000 € max. 400 000
2.1.1 Vodné hospodárstvo
€
5 000 000 €
2.5.1 Širokopásmový
2.1.2 Štúdie, plány a
internet min. 200 000 € max.
školenia
1 000 000 €
2.5.2 Komunikačná
dostupnosť, médiá a
informačné toky min. 100
000 € max. 250 000 €

Verejný sektor ( štátne
rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie,) :
100%
Verejný sektor ( regionálne
samosprávy, miestne
samosprávy)
95% a 5% vlastný verejný
príspevok
Súkromný sektor:
95% a 5% vlastné
spolufinancovanie

