
Kód žiadosti Kód výzvy Názov projektu Žiadateľ / IČO

Výška schváleného 

príspevku

(ESF + ŠR)

Dátum 

vydania 

rozhodnutia o 

schválení

NFP314010L905
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

(1. kolo)

Skvalitnenie systémov a optimalizácia 

procesov verejnej správy v členských 

obciach Miestnych akčných skupín 

Strážovské vrchy, Naše Považie a Inovec

Miestna akčná 

skupina Strážovské 

vrchy

IČO: 42025664

131 631,70 € 19.2.2018

NFP314010M006
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

(1. kolo)

Monitoring násilia na ženách , ako nástroj k 

scitlivovaniu verejnej správy

Žena v tiesni

 IČO: 37974581
116 843,26 € 19.2.2018

NFP314010M045
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

(1. kolo)

Nové prístupy a inovatívne nástroje na 

podporu rozvoja miestnej ekonomiky v 

znevýhodnených oblastiach SR

Ľudia v Tatrách

IČO: 30851009
245 687,10 € 19.2.2018

NFP314010K016
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

(1. kolo)
Zamestnávanie 50+ na regionálnej úrovni

Centrum 

vzdelávania 

neziskových 

organizácií

IČO: 35982543

375 500,34 € 19.2.2018

NFP314010L116
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

(1. kolo)

Efektívna environmentálna politika v 

regióne

Nezisková 

organizácia 

Centrum 

kontinuálneho 

vzdelávania

IČO: 42166306

277 044,01 € 19.2.2018

Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

(výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 - 1. kolo)
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(výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 - 1. kolo)

NFP314010L221
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

(1. kolo)

SAPIENTIA VERO HONOREM - Múdrosť, česť 

a pravda

Slovenské 

Centrum 

Obstarávania

IČO: 42260515

363 548,78 € 19.2.2018

NFP314010L262
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

(1. kolo)

Efektívnosť a optimalizácia dotácií 

poskytovaných z rozpočtov subjektov 

územnej samosprávy

Informačný a 

vzdelávací inštitút

IČO: 42248418

131 899,16 € 19.2.2018

NFP314010L297
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

(1. kolo)

Zefektívnenie verejných politík s dopadom 

na predprimárne vzdelávanie sociálne 

znevýhodnených skupín

Občianske 

združenie Tobiáš

IČO: 31746152

294 164,21 € 19.2.2018

NFP314010L351
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

(1. kolo)

Verejná správa aktívne podporujúca 

druhošancové vzdelávanie

Inštitút pre dobre 

spravovanú 

spoločnosť

IČO: 36070629

369 135,84 € 19.2.2018

NFP314010L782
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

(1. kolo)
Z dvora k regionálnemu rozvoju vidieka

Agentúra na 

podporu inovácií v 

obstarávaní, n.o. 

Agency for 

Support of 

Procurement 

Innovations, n.o.

IČO: 45744793

167 989,64 € 19.2.2018
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NFP314010L790
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

(1. kolo)
Priateľské dátové prostredie v zdravotníctve

European 

Information 

Society Institute

IČO: 42227950

166 365,71 € 19.2.2018

NFP314010L915
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

(1. kolo)

Lepšie verejné politiky pre marginalizované 

rómske komunity

Človek v ohrození, 

n.o.

IČO: 50082001

269 502,94 € 19.2.2018

NFP314010L929
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

(1. kolo)

Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a 

prípravy pracovnej sily pre potreby IT 

sektora v regióne Košického kraja

Sapiente

IČO: 50329812
354 876,58 € 19.2.2018

NFP314010L957
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

(1. kolo)

Behaviorálna politika pre mesto starajúce sa 

o svojich občanov

CIVITA CENTER

IČO: 42178649
378 345,10 € 19.2.2018

NFP314010L974
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

(1. kolo)

Tvorba koncepcie regionálnej výchovy a 

vzdelávania Horného Liptova do roku 2029 

v kontexte zlepšenia podmienok pre 

zvýšenie zamestnanosti a rozvoj podnikania 

v regióne

Akadémia 

vzdelávania a 

mediačného 

poradenstva, n.o.

IČO: 45743894

377 773,20 € 19.2.2018

NFP314010L977
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

(1. kolo)

Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v 

Košickom samosprávnom kraji

Agentúra na 

podporu 

regionálneho 

rozvoja Košice n. 

o.

IČO: 31257402

110 752,13 € 19.2.2018
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NFP314010M007
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

(1. kolo)

Optimalizácia verejných politík s dopadom 

na vidiek

Gemerské 

regionálne 

združenie 

vlastníkov 

neštátnych lesov

IČO: 31946453

364 305,62 € 19.2.2018

NFP314010M015
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

(1. kolo)

Lepšia sociálna politika mesta 

prostredníctvom platformy SeniorSiTy

Dianovum

IČO: 30848547
358 491,66 € 19.2.2018

NFP314010M030
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2

(1. kolo)

Verejné politiky aktívneho starnutia na 

regionálnej úrovni

UNI KREDIT, n.o.

IČO: 42000726
198 987,84 € 19.2.2018



Kód žiadosti Kód výzvy Názov projektu Žiadateľ / IČO

Výška žiadaného 

príspevku

(ESF + ŠR)

Dôvody neschválenia /zastavenia konania 

žiadosti o NFP

NFP314010L955
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2     

(1. kolo)

eCitizen - tvorba strategickej politiky IT 

inklúzie obyvateľstva a verejnej 

samosprávy

S.S.C.I.T. 

(Stredoslovenské 

Centrum Informačných 

Technológií)                     

IČO: 37953800

375 459,00

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

NFP314010L587
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2     

(1. kolo)
Podpora dostupnosti verejných služieb

Občianske združenie 

Opatrovateľka               

IČO: 50024515

165 984,00

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

NFP314010L617
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2     

(1. kolo)
Spolu to dokážeme

Živnostenské 

spoločenstvo mesta 

Zvolen                           

IČO:00628778

360 379,04

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

NFP314010M024
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2     

(1. kolo)

Zvýšenie prístupnosti verejných služieb 

osobám so zdravotným postihnutím 

poskytovaných verejnou správou

Atte ACADEMY n.o.                              

IČO: 50086120
379 768,20

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

NFP314010L207
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2     

(1. kolo)
Dedičstvo inšpiruje...

Folklórny súbor ILOSVAI                           

IČO: 35542039
201 399,24

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

NFP314010L819
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2     

(1. kolo)
Každá firma potrebuje svojho autistu

Spoločnosť na pomoc 

osobám s autizmom             

IČO: 31747973

379 990,04

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-SC1.1-2017-2  - 1. kolo)
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NFP314010L870
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2     

(1. kolo)
Obce pre všetkých - audit inklúzie

Nadácia Milana Šimečku                              

IČO: 17314178
151 872,70

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

NFP314010M011
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2     

(1. kolo)

Kvalitnejšie procesy a moderná 

samospráva

Biela Hora, n.o.                   

IČO: 37986511
185 535,00

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

NFP314010M049
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2     

(1. kolo)

Pomoc občanom a verejnej správe v 

nových podmienkach komunikácie 

prostredníctvom eID

ESO, n. o.                           

IČO: 50299701
221 551,40

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 priradených odborných hodnotiteľov

(výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-2 - 1. kolo)

Mgr. Zuzana Čagánková Ohrádková

Ing. Richard Hrabčák

Ing., doc. Viera Petrášová CSc.

Ing. Anna Pisárová

Mgr. Dušan Saksa

PhDr. Gabriela Vašková

Ing. Ľuboš Repa


