
Kód žiadosti Kód výzvy Názov projektu Žiadateľ / IČO

Výška schváleného 

príspevku

(ESF + ŠR)

Dátum 

vydania 

rozhodnutia o 

schválení

NFP314010L294
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1

(1. kolo)
Dobré mestské klimatické politiky

Karpatský rozvojový 

inštitút

IČO: 35564229

273 387,34 € 23.2.2018

NFP314010L721
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1

(1. kolo)

Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej 

politiky v záujme odstraňovania bariér 

spoločenského začlenenia zrakovo 

postihnutých

Výcviková škola pre 

vodiace a 

asistenčné psy

IČO: 42357632

319 925,12 € 23.2.2018

NFP314010M018
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1

(1. kolo)

„Naplnenie práva dieťaťa na kontakt s 

rodinou a naplnenie potreby blízkej osoby v 

prostredí náhradnej starostlivosti na 

Slovensku.“

Spoločnosť 

priateľov detí z 

detských domovov 

Úsmev ako dar

IČO: 17316537

189 290,46 € 23.2.2018

NFP314010M027
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1

(1. kolo)

Rovnosť vo verejnej správe: Prístup žien do 

vrcholových funkcií

Inštitút ľudských 

práv

IČO: 42260361

337 355,70 € 23.2.2018

NFP314010M039
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1

(1. kolo)

Zlepšenie kvality stratégií regionálneho 

rozvoja

Európske Centrum 

Manažmentu o. z.

IČO: 35571039

230 889,22 € 23.2.2018

Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

(výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1 - 1. kolo)
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NFP314010K061
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1

(1. kolo)

Tvoríme modernú politiku vzdelávania 

dospelých

Academia 

Istropolitana Nova

IČO: 31755976

273 186,42 € 23.2.2018

NFP314010L038
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1

(1. kolo)
Politiky zamestnanosti

Inštitút 

zamestnanosti

IČO: 30856523

228 481,42 € 23.2.2018

NFP314010L281
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1

(1. kolo)

Tvorbou lepšej verejnej politiky ku 

komplexnej zmene školstva - To dá rozum.

MESA10

IČO: 31746152
284 098,45 € 23.2.2018

NFP314010L621
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1

(1. kolo)

Rozvoj kvality dlhodobej starostlivosti o 

vážne a dlhodobo chorých v SR,  v kontexte  

riadenia rizika pokračujúceho zhoršovania 

zdravotného stavu  (národná úroveň)

Zariadenie 

sociálnych služieb 

Slnečný dom, n.o.

IČO: 45737983

334 368,80 € 23.2.2018

NFP314010L717
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1

(1. kolo)

Odvetvové štandardy pre podnikateľov 

účtujúcich v podvojnom účtovníctve

PROFINI n.o.

IČO: 37924826
171 186,96 € 23.2.2018

NFP314010L723
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1

(1. kolo)

Ombudspot pomáha zlepšovať systém 

ochrany spotrebiteľov v rámci SR.

OMBUDSPOT, 

Združenie na 

ochranu práv 

spotrebiteľov

IČO: 37872117

207 597,99 € 23.2.2018

NFP314010L800
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1

(1. kolo)

Zvyšovanie kapacít a pripravenosti verejnej 

správy na hybridné hrozby

GLOBSEC

IČO: 31780920
303 550,46 € 23.2.2018
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NFP314010L973
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1

(1. kolo)

Optimalizácia procesu poskytovania 

vybraných sociálnych služieb pre osoby so 

zdravotným postihnutím na Slovensku

EFFETA - Stredisko 

sv. Františka 

Saleského

IČO: 36111601

215 126,97 € 23.2.2018

NFP314010L993
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1

(1. kolo)

Tvorba mechanizmov participácie detí a 

mládeže na rozhodovacích procesoch školy 

a tvorbe verejných politík mládeže.

Nadácia otvorenej 

spoločnosti 

Bratislava / Open 

Society Foundation 

/ NOS-OSF

IČO: 30845173

377 615,61 € 23.2.2018

NFP314010M065
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1

(1. kolo)
Lepšie riešnia eGovernmentu v SR

Slovensko.Digital

IČO: 50158635
278 342,40 € 23.2.2018

NFP314010M074
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1

(1. kolo)
PreOvzdušieSK

Centrum pre 

trvaloudržateľné 

alternatívy

IČO: 37921959

173 902,53 € 23.2.2018



Kód žiadosti Kód výzvy Názov projektu Žiadateľ / IČO

Výška žiadaného 

príspevku

(ESF + ŠR)

Dôvody neschválenia /zastavenia konania 

žiadosti o NFP

NFP314010J655
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1                           

(1. kolo)
Tvorba efektívnej verejnej správy

CONSULT 

SERVICE,o.z.   IČO: 

42264391

114 000,00

Vydané rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti v 

súlade s ustanovením § 20 ods.1, písm. d)  zákona č. 

292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

NFP314010J703
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1                           

(1. kolo)
Zachovanie identity slovenskej dediny

ArTUR               IČO: 

30787190
293 183,68

Vydané rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti v 

súlade s ustanovením § 20 ods.1, písm. d)  zákona č. 

292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

NFP314010L304
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1                           

(1. kolo)

Analýza ochrany a bezpečnosti osobných 

údajov  v informačných systémoch verejnej 

správy (VS) a malých  a stredných podnikov 

a živnostníkov (MSP)

Slovenská 

asociácia malých a 

stredných 

podnikov a 

živnostníkov IČO: 

36065161

379 771,39

Vydané rozhodnutie o neschválení žiadosti podľa § 19 

ods. 9, písm. a) zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  z dôvodu nesplnenia podmienok o poskytnutí 

NFP

NFP314010L372
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1                           

(1. kolo)

Opatrenia na zefektívnenie zdravotno-

sociálnej posudkovej činnosti

Asociácia 

organizácií 

zdravotne 

postihnutých 

občanov SR      

IČO: 30808405

103 426,51

Vydané rozhodnutie o neschválení žiadosti podľa § 19 

ods. 9, písm. a) zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  z dôvodu nesplnenia podmienok o poskytnutí 

NFP

NFP314010L417
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1                           

(1. kolo)

Koncepcia zamestnávania cuzincov 

pracujúcich na území SR

Inštitút Rozvoja, 

o.z.                     

IČO: 50597388

371 625,92

Vydané rozhodnutie o neschválení žiadosti podľa § 19 

ods. 9, písm. a) zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  z dôvodu nesplnenia podmienok o poskytnutí 

NFP

NFP314010L537
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1                           

(1. kolo)

Vývoj nástrojov na zefektívnenie verejnej 

správy v oblasti cirkulárnej ekonomiky

Inštitút cirkulárnej 

ekonomiky, o.z.      

IČO: 50192531

161 089,60

Vydané rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti v 

súlade s ustanovením § 20 ods.1, písm. d)  zákona č. 

292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

Zoznam neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

(výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1 - 1. kolo)
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NFP314010L762
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1                           

(1. kolo)

Výskum a skvalitnenie tvorby a hodnotenia 

programového rozpočtovania územných  

samospráv

Občianske 

združenie 

VZDELÁVANIE-

VEDA-VÝSKUM        

IČO:  42255180

134 973,72

Vydané rozhodnutie o neschválení žiadosti podľa § 19 

ods. 9, písm. a) zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  z dôvodu nesplnenia podmienok o poskytnutí 

NFP

NFP314010L774
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1                           

(1. kolo)
Zelené Slovensko pre 21. storočie

Centrum pre 

otvorenú politiku                 

IČO:  42225868

327 180,00

Vydané rozhodnutie o neschválení žiadosti podľa § 19 

ods. 9, písm. a) zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  z dôvodu nesplnenia podmienok o poskytnutí 

NFP

NFP314010L971
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1                           

(1. kolo)

Tvorba politík pre efektívnu spoluprácu 

občianskeho a verejného sektora

Rada mládeže 

Slovenska           

IČO: 00683779

379 663,49

Vydané rozhodnutie o neschválení žiadosti podľa § 19 

ods. 9, písm. b) zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

NFP314010L985
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1                           

(1. kolo)

Domáca škola - rešpektovaná cesta k 

vzdelávaniu

Domáce 

vzdelávanie na 

Slovensku               

IČO: 37880594

293 161,26

Vydané rozhodnutie o neschválení žiadosti podľa § 19 

ods. 9, písm. a) zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  z dôvodu nesplnenia podmienok o poskytnutí 

NFP

NFP314010M033
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1                           

(1. kolo)

Tvorba lepšej verejnej politiky systémovej 

podpory iniciatív mladých ľudí a pre 

mladých ľudí

Nadácia Intenda         

IČO: 36069787
328 466,37

Vydané rozhodnutie o neschválení žiadosti podľa § 19 

ods. 9, písm. b) zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

NFP314010M042
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1                           

(1. kolo)

Zvýšenie finančnej efektívnosti a kvality 

pôrodnej starostlivosti v SR optimálnym 

nastavením verejných politík a procesov na 

úrovni verejnej správy

Občan, 

demokracia a 

zodpovednosť              

IČO: 30778204

377 917,37

Vydané rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti v 

súlade s ustanovením § 20 ods.1, písm.a) zákona 

č.292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov
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NFP314010M050
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1                           

(1. kolo)
Zlepšenie vybratých procesov

Embassy of 

Innovators, o.z.      

IČO: 50858106

371 571,78

Vydané rozhodnutie o neschválení žiadosti podľa § 19 

ods. 9, písm. a) zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  z dôvodu nesplnenia podmienok o poskytnutí 

NFP

NFP314010M063
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1                           

(1. kolo)
Fakty o Slovensku - SK Fakty

APEL                  

IČO: 36069680
296 217,60

Vydané rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti v 

súlade s ustanovením § 20 ods.1, písm. d)  zákona č. 

292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov

NFP314010M083
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1                           

(1. kolo)

Podpora implementácie zákona o odpadoch 

v obciach

Priatelia Zeme - 

SPZ                         

IČO: 35529261

379 848,00

Vydané rozhodnutie o neschválení žiadosti podľa § 19 

ods. 9, písm. a) zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku 

poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  z dôvodu nesplnenia podmienok o poskytnutí 

NFP



Zoznam priradených odborných hodnotiteľov

(výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-1 - 1. kolo)

Mgr. Adnan Almaksus

Mgr. Zuzana Čagánková Ohrádková

Ing., Mgr. Martin Hriňák

Ing. Dana Jenčová MBA

Mgr. Peter Lukáč

Ing. Boris Morvay

Ing. Teodor Péchy

Ing., doc. Viera Petrášová CSc.

Ing. Anna Pisárová

PhDr. Gabriela Vašková


