EuroKONZULT Slovakia, n.o.
Nové výzvy
vyhlásené pre miestnu samosprávu, verejný i súkromný sektor
vydané do 13.04.2010
Názov Prioritná os

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

1.1 - Inovácie a
1 - Inovácie a technologické transfery,
rast
podopatrenie 1.1.1 KaHR-111SPkonkurenciesc Podpora zavádzania
1001
hopnosti
inovácií a
technologických
transferov

1. hmotné a nehmotné investície na nákup
inovatívnych a vyspelých technológií, strojov,
prístrojov a zariadení;
2. hmotné a nehmotné investície na nákup
technológií na efektívne zhodnotenie prírodných
zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na
životné prostredie

a.) fyzické alebo pávnické osoby oprávnené na
podnikanie

Podopatrenie 1.1.1
Podpora zavádzania
inovácií a
technologických
transferov

1.hmotné a nehmotné investície na nákup
inovatívnych a vyspelých technológií, strojov,
prístrojov a zariadení,
2.hmotné a nehmotné investície na nákup
technológií na efektívne zhodnotenie prírodných
zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na
životné prostredie.

1. Inovácie a
rast
konkurenciesc
hopnosti

Opatrenie

Kód výzvy

Program rozvoja vidieka (PRV)

Celkový rozpočet Výška podpory
výzvy
pre žiadateľa
Uzávierka

Maximálna výška
podpory

25 000 000,00 €

min. 60 000 €
max. 6 000 000 €

max. 40% Západné
Slovensko
max. 100% Stredné a
Východné Slovensko

Stredné a Východné
Slovensko max. 50%
Západné Slovensko
max. 40%

max. 50% z
uznateľných nákladov

11.5.2010

fyzické a právnické osoby oprávnené na
podnikanie - Mikro, malý a stredný podnikatelia
a veľký podnikatelia

11.5.2010

25 000 000,00 €

min. 60 000 €
max.6 000 000 €

1. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
rekreačných a ubytovacích zariadení s kapacitou 1140 lôžok;
2. rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych
objektov na agroturistické objekty s kapacitou 11-40
a) právnické osoby a fyzické osoby (malé a
lôžok; výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie
Os 3 - Kvalita
výrobných a pedajných objektov (nákup strojov,
3.1 - Diverzifikácia
2003/361/ES) podnikajúce v oblasti
života vo
technológií a zariadení pre doplnkovú výrobu
smerom k
poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných
vidieckych
nepoľnohospodárskeho charakteru vrátane
nepoľnohospodárskym
tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby
oblastiach a
2009/PRV/15 využívania obnoviteľných zdrojov energie vrátane
činnostiam (činnosti
na celkových tržbách/príjmoch za posledné
diverzifikácia
zriadenia geotermálneho vrtu a pre výrobu a
okrem bioplynových
uzatvorené účtovné obdobie predstavuje
vidieckeho
spracovanie tradičných materiálov a výrobkov)
staníc)
minimálne 30%. Žiadatelia musia podnikať v
hospodárstva
3. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
poľnohosp. prvovýrobe min. 12 po sebe
agroturistických zariadení vrátane hygienických
nasledujúcich mesiacov pred podaním ŽoNFP.
ekologických a rekondičných objektov slúžiacich na
rozvoj turistických činností;
4. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov
vytvárajúcich podmienky na rozvoj rekreačných a
relaxačných činností

23.4.2010

85 000 000,00 €

max. 1 000 000 €

KaHR-21SP0901

Program rozvoja vidieka (PRV)

1. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
rekreačných a ubytovacích zariadení s kapacitou 1140 lôžok;
2. rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych
3.1 - Diverzifikácia
objektov na agroturistické objekty s kapacitou 11-40
a) právnické osoby a fyzické osoby (malé a
smerom k
lôžok; výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie
Os 3 - Kvalita nepoľnohospodárskym
výrobných a pedajných objektov (nákup strojov,
2003/361/ES) podnikajúce v oblasti
života vo
činnostiam - výstavba,
technológií a zariadení pre doplnkovú výrobu
poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných
vidieckych
rekonštrukcia a
nepoľnohospodárskeho charakteru vrátane
tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby
oblastiach a
modernizácia
2010/PRV/16 využívania obnoviteľných zdrojov energie vrátane
na celkových tržbách/príjmoch za posledné
diverzifikácia výrobných objektov na
zriadenia geotermálneho vrtu a pre výrobu a
uzatvorené účtovné obdobie predstavuje
vidieckeho
využívanie
spracovanie tradičných materiálov a výrobkov)
minimálne 30%. Žiadatelia musia podnikať v
hospodárstva obnoviteľných zdrojov
3. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
poľnohosp. prvovýrobe min. 12 po sebe
energie (bioplynové
agroturistických zariadení vrátane hygienických
nasledujúcich mesiacov pred podaním ŽoNFP.
stanice)
ekologických a rekondičných objektov slúžiacich na
rozvoj turistických činností;
4. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov
vytvárajúcich podmienky na rozvoj rekreačných a
relaxačných činností

Regionálny operačný program

4Regenerácia
sídiel

4.1 - Regenerácia sísiel

4.1.1-revitalizácia verejných priestranstiev sídla: a)
úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej
zelene, b) výstavba a rekonštrukcia verejných
osvetlení, c) výstavba a rekonštrukcia chodníkov a
cyklistických trás vrátane dopravných subsystémov,
d) rekonšrukcia miestnych komunikácií vrátane
dopravných subsystémov, e) rekonštrukcia mostov a
ROP-4.1alávok v nadväznosti na realizáciu investičnýcz aktivít
2010/01
zameraných na miestne komunikácie, chodníky a
samostatne
cyklistické trasy, f) rekonštrukcia a výstavba
dopytovo
zastávok,g) rekonštrukcia a výstavba verejných
orientované
hygienických zariadení, h) úprava aregulácia povodí
projekty
v zastavaných územiach obcí a miest výlučne v
nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít,
i) projektové a inžinierske práce pre projekt, externý
projektový manažment, verejné obstarávanie. 4.1.5podporné aktivity (projektové a inžinierske práce
pre projekt, externý projektový manažment, verejné
obstarávanie)

obce

23.4.2010

25 000 000,00 €

max. 3 000 000 €

max. 50% z
uznateľných nákladov

7.5.2010

60 000 000,00 €

min. 170 000 €
max. 2 300 000 €

95% z uznateľných
nákladov

Regionálny operačný program (ROP)

3 - Posilnenie
kultúrneho
potenciálu
regiónov a
infraštruktúra
cestovného
ruchu

Regionálny operačný program
(ROP)

2Infraštruktúra
soc. služieb,
sociálnoprávn
ej ochrany a
soc. kurately

3.2 - Podpora a rozvoj
infraštruktúry
cestovného ruchu

3.2.2-neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu:
a) podpora aktivít zameraných na propagáciu
a) vyšší územný celok - v prípade neinvestičných
regiónov/mikroregiónov a kľúčových foriem
projektov 1. typu vedených v časti 5.2.2 tejto
cestovného ruchu v územiach, ktoré sú v Novej
výzvy;
stratégii cestovného ruchu SR do roku 2013
b) orgán miestnej samosprávy (obec, mesto)
definované ako územia s medzinárodným a
resp. vyšší územný celok zastrešujúci zmluvné
národným významom a ako územia v regióne vyššej partnerstvo s inými samosprávami, prípadne
kategórie ako príslušný región,
ďalšími subjektmi aktívnymi v oblasti CR-v
ROP-3.2bb) podpora budovania a efektívneho fungovania
prípade neinvestičných projektov 2 typu
2010/01
partnerstiev medzi aktérmi CR na regionálnej úrovni
uvedených v časti 5.2.2 tejto výzvy.
neinvestičné
a na úrovni mikroregiónov a regionálnych klastrov V prípade projektov zameraných na budovanie a
aktivity v CR
(na úrovni samospráv a súkromného sektora),
efektívneho fungovania partnerstiev medzi
c) podpora tvorby ucelenej ponuky produktov CR na
aktérmi CR a regionálnych klastrov (2. typ
úrovni regiónov s dôrazom na efektívne využitie
neinvestičných projektov uvedených v časti
prírodného a kultúrneho potenciálu, kultúrno5.2.2 tejto výzvy) sú oprávnenými partnermi:
poznávacieho CR, kúpeľného a mestského CR,
a) subjekty verejného sektora,
d) verejné obstarávanie v rozsahu podľa Program.
b) subjekty súkromného sektora aktívne
man. ROP; 3.2.3-podporné aktivity (len verejné
pôsobiace v oblasti CR.
obstarávanie)

ROP-2.1c2010/01
budovanie
nových
2.1 - Infraštruktúra soc.
zariadení
služieb, sociálnoprávnej
sociálnopráv
ochrany a soc. kurately
nej ochrany
detí a
sociálnej
kurately

Regionálny operačný program
(ROP)

2ROP-2.1cInfraštruktúra
2010/02
2.1 - Infraštruktúra soc.
soc. služieb,
budovanie
služieb, sociálnoprávnej
sociálnoprávn
nových
ochrany a soc. kurately
ej ochrany a
zariadené
soc. kurately
soc. služieb

28.5.2010

7 000 000,00 €

min. 33 000 €
max. 300 000 €

95% z uznateľných
nákladov

max 95% z
uznateľných nákladov
max. 100% v prípade

95% z uznateľných
nákladov

2.1.2 budovanie nových zariadení a s tým spojené
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

1. obec, mestská časť,
2. vyšší územný celok,
3. určený úrad práce sociálnych vecí a rodiny.
4. neziskové organizácie ako
zriaďovateľ/zakladateľ zariadenia soc. služieb,
5. neziskové organizácie ako poskytovatelia
sociálnych služieb,
6. cirkvi a náboženské spoločnosti,
7. združenia vymedzené vo výzve
8. Slovenský Červený kríž

30.4.2010

20 000 000,00 €

min. 165 000 €
max. 3 320 000 €

2.1.3 podporné aktivity

1. obec, mestská časť,
2. vyšší územný celok.
3. neziskové organizácie ako
zriaďovateľ/zakladateľ zariadenia soc. služieb,
4. neziskové organizácie ako poskytovatelia
sociálnych služieb,
5. cirkvi a náboženské spoločnosti,
6. združenia ako zraďovateľ/zakladateľ
zariadenia soc. služieb,
7. združenia ako poskytovatelia soc. služieb,
8. Slovenský Červený kríž

30.4.2010

40 000 000,00 €

min. 165 000 €
max. 3 320 000 €

Regionálny
operačný program
(ROP)

4Regenerácia
sídiel

Fond sociálneho rozvoja (FSR)

2. Podpora
sociálnej
inklúzie

4.2 - Infraštruktúra
nekomerčných
záchranných služieb hasičský a záchranný
zbor

ROP-4.22010/02

2.3. Podpora
OP ZaSI-FSRzosúladenia rodinného
2010/2.3/01
a pracovného života

OP Zdravotníctvo
(OPZ)

2. Podpora
2.1. Rekonštrukcia a
zdravia a
modernizácia zariadení
OPZ
predchádzani
ambulantnej zdravotnej 2010/2.1/02
e zdravotným
starostlivosti
rizikám

OP Životné prostredie
(OPŽP)

2. Ochrana
pred
povodňami

2.2. Vybudovanie
povodňového
varovného a
predpovedného
systému

4.2.1 - rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich zariadení a s tým spojené obstaranie
vybavenia vrátane IKT;
4.2.3 - podporné aktivity

2.3.1 Podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na
trhu práce pre osoby s rodinnými povinnosťami

a) Modernizácia a rekonštrukcia budov
b) Dodávka zdravotníckej techniky
c) Budovanie informačno-komunikačných
technológií infraštruktúry

1. skupina: Dobudovanie a prevádzka POVAPSYS,
najmä:
A. dobudovanie siete pozemných staníc
B. dobudovanie systémov dištančných metód
monitoringu
OPŽP-PO2-10-2
C. dobudovanie informačných technológií a
informačných systémov, vrátane
telekomunikačného systému
D. dobudovanie systémov predpovedných modelov,
metód, metodík

a) krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru;
b) Ministerstvo vnútra SR;
c) obec

1. štátne rozpočtové a príspevkové organizácie,
2. obce a mestá,
3. zruženia miest a obcí,
4. VÚC a úrady samosprávneho kraja,
5. občianske združenia,
6. nadácie,
7. neziskové organizácie

4.6.2010

31.5.2010

22 000 000,00 €

1 000 000,00 €

min. 99 500 €

sektor verejnej
správy: 95% z
uznateľných
nákladov; organizácia
štátnej správy: 100% z
uznateľných nákladov

min. 30 000 €
max. 100 000 €

a) Organizácie štátnej
správy: 100% z
uznateľných nákladov
b) Iné subjekty
verejnej správy, VÚC,
obce:
c) Súkromný sektor
mimo schém štátnej
pomoci:
spolufinancovanie z
ESF 80,75%,
spolufinancovanie zo
štátneho rozpočtu
14,25%,
spolufinancovanie zo
zdrojov žiadateľa 5%.

1. podnikateľ,
2. obec, VÚC,
3. neziskový sektor,
4. orgány štátnej správy,
5. ostatné

26.5.2010

8 000 000,00 €

min. 350 000 €
max. 2 000 000 €

organizácie MZ SR a
ostatné organizácie
ústredného orgánu
štátnej správy - max.
100%
ostatn é organizácie max. 95%

Slovenský hydrometeorologický ústav

7.6.2010

30 588 235,00 €

max. 25 000 000 €

max. 100%

OP Životné prostredie
(OPŽP)

4. Odpadové
hospodárstvo

1. skupina aktivít: Zavádzanie nových a
zefektívňovanie jestvujúcich systémov
separovaného
4.1 Podpora aktivít v
zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia
oblasti separovaného OPŽP-PO4-10-1
koncepčných východísk separovaného
zberu
zberu
2. skupina aktivít: Dotrieďovanie vyseparovaných
zložiek z komunálneho odpadu
a zmesového komunálneho odpad

1. podnikateľ,
2. obec, VÚC,
3. orgány štátnej správy,
4. ostatné

20.5.2010

73 000 000,00 €

max. 20 000 000 €

MŽP SR max 100%
ostatní max. 95%

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY s potrebou cezhraničného/medzinárodného partnera

Program Stredná Európa

1. Podpora
inovácií v
Strednej
Európe
2. Zlepšovanie
dostupnosti
vrámci
Strednej
Európy
3. Využívanie
zodpovednost
i za životné
prostredie
4. Zvyšovanie
konkurenciesc
hopnosti a
atraktívnosti
miest a
regiónov

viď výzva

Visegradský fond

3. výzva
programu

a) personálne a administratívne náklady,
b) expertíza,
c) cestovné a ubytovanie,
d) stretnutia a podujatia,
e) propagácia,
f) zariadenie,
g) investície,
h) iné

1, národná, regionálna a lokálna verejná správa
2, iné verejnými zdrojmi podporované
organizácie,
3, súkormný sektor - len pre prioritu 1

7.5.2010

246 011 074,00 €

min. 1 000 000 €
max. 5 000 000 €

max. 85%

1. mimovládne organizácie,
2. obce a mestá,
3. školy
4. iné verejné inštitúcie

1.
3/1.6/1.9/1.12

520 000,00 €

max. 5 000 €

neuvedené

verejná alebo súkromná univerzita

10.11.2010

280 000,00 €

Malé granty

neuvedené

neuvedené

1, kultúrna spolupráca,
2, výmena vedcov a výskumu
3, vzdelávanie
4, výmena mládeže
5, cezhraničná spolupráca
6, rozvoj cestovného ruchu

Višegradský
fond pre
univerzitné
štúdium

neuvedené

neuvedené

podpora a zavádzanie univerzitných kurzov a
programov

15 000 € alebo
000 €

50

neuvedené

Euŕopske, komunitárne programy
Program Kultúra 2007 - 2013

Os 1.3 –
Špeciálne
opatrenie:
spolupráca s
tretími
krajinami

neuvedené

neuvedené

Krajiny oprávnené na spoluprácu: Arménsko,
Azerbajdžan, Bielorusko, Egypt, Gruzínsko,
Jordánsko, Moldavsko, okupované územia
Palestíny, Tunis a Ukrajina

právnická osoba verejného alebo súkromného
sektora vykonávajúca hlavnú činnosť v oblasti
kultúry

5.5.2010

neuvedené

min. 50 000 €
max. 200 000 €

max. 50%

