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Program

Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenca vlády SR
pre rómske komunity

Lokálna stratégia
komplexného prístupu

PôDOHOSPODÁRS
KA PLATOBNÁ
AGENTÚRA

Dotácia na nákup
dávkovacieho zariadenia
surového kravského
mlieka

Opatrenia (aktivity)
Operačné programy:
a/ ROP
b/ Zamestnanosť a sociálna inkúzia
c/ Vzdelávanie
d/ Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast
e/ Zdravotníctvo
f/ Životné prostredie

Oprávnený žiadateľ
a/ obec
b/ mesto
c/ mestská časť
d/ združenie obcí
Miesto realizácie
projektu sa nachádza na
území SR v obciachm kt.
vykazujú existenciu
MRK, alebo na ich území
existuje separácia a
segregácia Rómov v
izolovaných obecných
alebo mestských
osídleniach a sú v
zozname iorávnených
žiadateľov /príloha 2.3/
a/ fyzická osoba
b/ s.r.o.
c/ a.s.
d/ družstvo
e/ pozemkové
spoločenstvo
f/ štátny podnik

Uzávierka

31. januára
2010

31. decembra
2009

Výška
celkového
grantu

Výška podpory pre
žiadateľa

www

www.romo
rôzne podľa opatrení
178 881 919 €
via.vlada.g
OP
ov.sk

do 50 % nákupnej
ceny dávkovacieho
zariadenia a do 7 000 www.apa.s
€ na jedno
k
dávkovacie
zariadenie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR

Opatrenie 1.1 - Premena tradičnej
školy na modernú
Oprávnené aktivity:
- tvorba a
implemen.škol.vzdeláv.programu
strednej odbornej školy
Tvorba a zvyšovanie
- zvyšovbanie efektivnosti a
efektívnosti školských
účinnosti škol.vzdeláv.programu
vzdelávacích programov
strednej odbornej školy
stredných odborných škôl
- inovácia didaktických prostriedkov

Konkurenciescho
REGIÓNALN
Konkurencieschopno
pnosť a
Y OPERAČNÝ
sť a hospodársky rasr hospodársky
PROGRAM
rasr

Podpora budovania hnedých a
zelených priemyselných parkov

a/ stredné odborné
školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti
samosprávnych krajov a
krajských školských
úradov
b/ SOŠ, kt.
zriaďovateľom sú iné
orgány štátnej správy
c/ cirkevné SOŠ
d/ súkromné SOŠ
e/ samosprávny kraj ako
zriaďovateľ SOŠ
f/ krajský školský úrad
ako zriaďovateľ SOŠ
a/ VÚC
b/ obec

Podpora spoločných
služieb pre podnikateľov

Energetika

Regenerácia sídiel

Zvyšovanie energetickej efektívnosti
na strane výroby aj spotreby a
zavádzanie progresívnych
technológií v energetike.

fyzické a právnické
osoby, registrované na
území SR najneskôr k
1.1.2008

Regenerácia sídiel - rozvoj obcí s
obce špecifikované vo
rómskymi osídleniami vo vidieckom výzve
prostredí

min. 200 000 €
max. 500 000 €

www.asfeu
.sk

18. januára
2010

20 000 000 €

15. februára
2010

min. 200 000 €
max. 10 000 000 € pre projekt hnedého www.sario.
50 000 000 €
parku max. 6 000
sk
000 € - pre projekt
zeleného parku

22. februára
2010

29. januára
2010

56 470 588 €

min. 100 000 €
max. 6 000 000 €

www.siea.
gov.sk

min. 100 000 €
max. 2 325 000 €

www.ropk
a.sk

Úrad vlády SR,
Národný
kontaktný bod

Švajčiarsky finančný
mechanizmus

Nadácia ekoPolis

Živé chodníky 2010

Obnova a modernizácia základnej
infraštruktúry a skvalitnenie
životného prostredia
- Trvalo udržateľné hospodárstvo
odpadových vôd

obce, združenia obcí,
vlastníci alebo
prevádzkovatelia
verejnej kanalizácie

Obnova a vylepšenie existujúcich
turistických chodníkov na území
národných parkov a rezervácií na
území Slovenska.
Obnova alebo vybudovanie
oddychovej a rekreačnej
infraštruktúry na existujúcich
turistických chodníkoch.
Obnova alebo úprava verej.
priestranstiev, priamo súvisiacich s
turistickým chodníkom.

a/ neziskové
mimovládne organizácie,
aktívne v oblasti daného
národ. Parku a
rezervácie
b/ neformálna skupina
občanov, aktívnych v
oblasti daného
národného parku a
rezervácie

26.februára
2010

28. januára
2010

15 168 722 €

min. 777 884€

www.swisscontributio
n.sk

min. 3 000 €
max. 5 000 €

www.ekop
olis.sk

REGIÓNALNY OPERAČNÝ PROGRAM

Intervencie do existujúcich zariadení
prevažne pre dospelých klientov
- zariadení sociálnych služieb, ktoré
poskytujú sociálne služby prevažne
dospelým klientom
- zariadení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately, v ktorých sa
vykonávajú opatrenia prevažne pre
Infraštruktúra sociálnych dospelých klientov
služieb, sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej
kurately

a/ obec
b/mestská časť
c/ vyšší územní celok
d/ určený úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny
e/ neziskové organizácie
f/ cirkvi a náboženské
spoločnosti
g/ združenia založené v
zmysle zákona o
15. marca 2010 30 000 000 €
združovaní občanov v
znení neskorších
predpisov ako
zriadovateľ/zakladateľ
zariadenia sociálnych
služieb a zariadenia
h/ Slovenský Červený
kríž

min. 165 000 €
max. 3 320 000 €

www.ropk
a.sk

REGIÓNALNY OPERAČNÝ PROGRAM

Intervencie do existujúcich zariadení
prevažne pre deti
- zariadení sociálnych služieb, ktoré
poskytujú sociálne služby prevažne
deťom
- zariadení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately, v ktorých sa
vykonávajú opatrenia prevažne pre
Infraštruktúra sociálnych deti
služieb, sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej
kurately

a/ obec
b/mestská časť
c/ vyšší územní celok
d/ určený úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny
e/ neziskové organizácie
f/ cirkvi a náboženské
spoločnosti
g/ združenia založené v
zmysle zákona o
15. marca 2010
združovaní občanov v
znení neskorších
predpisov ako
zriadovateľ/zakladateľ
zariadenia sociálnych
služieb a zariadenia
h/ Slovenský Červený
kríž

5 000 000 €

min. 165 000 €
max. 3 320 000 €

www.ropk
a.sk

