
Kód žiadosti Kód výzvy Názov projektu Žiadateľ / IČO

Výška schváleného 

príspevku

(ESF + ŠR)

Dátum 

vydania 

rozhodnutia o 

schválení

NFP314010L572
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5

(1. kolo)

Zvyšovanie kvality života na vidieku 

vytváraním komunitných škôl

Kopaničiarsky región - 

miestna akčná 

skupina

IČO: 42025150

111 207,44 € 23.2.2018

NFP314010L643
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5

(1. kolo)

Zvýšenie občianskej informovanosti a 

participácie mladých ľudí Žilinského kraja na 

veciach verejných

Rada mládeže 

Žilinského kraja

IČO: 37807552

325 258,09 € 23.2.2018

NFP314010J996
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5

(1. kolo)
Spoločnosť bez bariér

Vzdelávací Inštitút 

o.z.

IČO: 50073044

376 761,96 € 23.2.2018

NFP314010K843
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5

(1. kolo)

Schola ludus 21 -  Koncepcia prepájania 

formálneho vzdelávacieho systému s 

prvkami neformálneho vzdelávania

Karpatská nadácia

IČO: 31995420
261 910,43 € 23.2.2018

NFP314010L136
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5

(1. kolo)

Rozvinutá občianska participácia a efektívna 

verejná správa v Rajeckom regióne

ÁNO PRE ŽIVOT n.o.

IČO: 36149764
105 651,23 € 23.2.2018

NFP314010L427
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5

(1. kolo)
Verejné priestory naživo

OTVOR DVOR

IČO: 42252407
282 390,92 € 23.2.2018

NFP314010L443
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5

(1. kolo)

Spoločne za lepšiu verejnú environmentálnu 

politiku

EkoRegion Slovakia

IČO: 42297974
159 865,16 € 23.2.2018

Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

(výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 - 1. kolo)
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NFP314010L631
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5

(1. kolo)
Aktívny Bojničania pre rozvoj svojho mesta

Naše Bojnice

IČO: 42277469
345 749,74 € 23.2.2018

NFP314010L676
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5

(1. kolo)

Dátové mesto pre participatívne územné 

plánovanie (transparentné - výkonné - 

vnímavé)

Futuristiq

IČO: 42184061
304 174,19 € 23.2.2018

NFP314010L913
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5

(1. kolo)

Vytvorenie medzisektorovej platformy pre 

zlepšenie miestnych a regionálnych politík 

pre rodiny

Nadácia J&T

IČO: 30868513
379 984,13 € 23.2.2018

NFP314010L927
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5

(1. kolo)

Otvorené mestá a obce - mapa 

transparentnosti ŽSK

Pro Senium et 

Cultura, občianske 

združenie

IČO: 42434173

259 014,52 € 23.2.2018

NFP314010L933
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5

(1. kolo)
Učiaca sa samospráva

TURTES KLUB 

Púchov, o.z.

IČO: 42149096

379 157,73 € 23.2.2018

NFP314010L960
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5

(1. kolo)
Vidiecka mládež v regióne

Občianske združenie 

Vidiecky parlament 

na Slovensku

IČO: 37803174

357 135,87 € 23.2.2018
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NFP314010L975
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5

(1. kolo)

Spotrebiteľské právne centrum - semináre 

pre spotrebiteľov

SPOTREBITEĽSKÉ 

PRÁVNE CENTRUM

IČO: 42363721

270 591,82 € 23.2.2018

NFP314010L988
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5

(1. kolo)

Zvyšovanie informovanosti a participácie 

občanov vo verejných politikách 

zameraných na deti a mladých ľudí na 

samosprávnej úrovni

Nadácia pre deti 

Slovenska

IČO: 31753833

206 454,42 € 23.2.2018



Kód žiadosti Kód výzvy Názov projektu Žiadateľ / IČO

Výška žiadaného 

príspevku

(ESF + ŠR)

Dôvody neschválenia /zastavenia konania 

žiadosti o NFP

NFP314010L527
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5                   

(1. kolo)

I PAD - informovanosť - partcipácia, 

aktivizácia , dobrovolníctvo

Európska univerzitná 

hokejová asociácia          

IČO: 42277167

362 611,20

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

NFP314010L620
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5                   

(1. kolo)
Príležitosť pre všetkých

Živnostenské 

spoločenstvo mesta 

Zvolen                                        

IČO: 00628778

362 645,10

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

NFP314010L663
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5                   

(1. kolo)
Zdravý životný štýl pre predškolákov

Detské centrum Baranček                              

IČO: 42320071
137 505,38

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

NFP314010L688
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5                   

(1. kolo)
nePlatforma pre mládež Nitrianskeho kraja

Re:colo                              

IČO: 42426405
247 336,90

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

NFP314010L981
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5                   

(1. kolo)

Vytvorenie a činnosť platformy MNO a 

sieťovanie organizácií

Občianske združenie 

Fundament                            

IČO: 35997371

19 668,60

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 neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok

(výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 - 1. kolo)
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NFP314010M025
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5                   

(1. kolo)

Efektívne nástroje na zamestnávanie osôb 

50+

Atte ACADEMY n.o.              

IČO: 50086120
379 768,20

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

NFP314010L210
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5                   

(1. kolo)
Paralelná edukácia

TRAKT                                   

IČO: 42148031
142 934,90

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

NFP314010L645
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5                   

(1. kolo)
Zoberme si príklad

Letobiel                                   

IČO: 42224365
233 163,50

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

NFP314010L797
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5                   

(1. kolo)
Podpora práv osôb s ŤZP.

Jazmínka, n.o.                       

IČO: 45744092
221 312,00

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

NFP314010L849
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5                   

(1. kolo)

Zapájanie odbornej verejnosti do tvorby 

ekosystému sociálneho podnikania

Rómsky inštitút - Roma 

Institute, n.o.                            

IČO: 37924842

349 159,51

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
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NFP314010L884
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5                   

(1. kolo)
Ideálny starosta = ideálna obec

Občianske združenie Zlatá 

cesta                                  

IČO: 45022909

100 624,00

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

NFP314010L968
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5                   

(1. kolo)
Prešovská participatívna platforma

PRERAG, o.z.                        

IČO: 42089212
95 295,83

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

NFP314010M012
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5                   

(1. kolo)

Podpora participácie verejnosti na 

plánovaní a riadení rozvoja miestnej 

samosprávy

Biela Hora, n.o.              

IČO: 37986511
303 240,00

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

NFP314010M019
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5                   

(1. kolo)

Regionálne informačno poradenské a 

koordinačné centrum

Nadácia Dobrá rómska 

víla Kesaj                                

IČO: 31992315

242 397,02

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

NFP314010M026
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5                   

(1. kolo)

Participativne plánovanie a implementácia 

legálnej výstavby v segregovaných 

rómskych lokalitách

nezisková organizácia 

Projekt DOM.ov                      

IČO: 50334981

105 469,00

Vydané rozhodnutie o zastavení konania o žiadosti v 

súlade s ustanovením § 20 ods.1, písm. c)  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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NFP314010M051
OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5                   

(1. kolo)
Rodina a práca vo verejných politikách

Národné centrum pre 

rovnosť príležitostí, n.o.                               

IČO: 31821511

350 409,78

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



Zoznam priradených odborných hodnotiteľov

(výzva OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2017-5 - 1. kolo)

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


