AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ VÝZVY:

PRIPRAVUJEME:

1. PRESTUPNÉ BÝVANIE

1. POZEMKY

Najbližšia uzávierka:
Oprávnené aktivity:

11. 09. 2020
výstavba nových bytových budov, vrátane napojenia objektov na inžinierske siete; prístavba,
nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia budov; výkon činnosti asistenta bývania,
vypracovanie dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania“;
vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie; výkon stavebného dozoru
Oprávnení žiadatelia: obce a mestá z Atlasu rómskych komunít, subjekty neziskového sektora
Zostávajúca alokácia: 15,6 mil. € (EÚ zdroje)
INFO:

ministerstvo zverejnilo informáciu k výzve k možnosti predkladania projektových zámerov
pre odkonzultovanie lokalizácie stupňov prestupného bývania prestupnebyvanie@minv.sk.

Plán vyhlásenia:
Oprávnené aktivity:
Oprávnení žiadatelia:

Plánovaná alokácia:

júl 2020
podpora aktivít súvisiacich s procesom vysporiadania pozemkov
obce a mestá z Atlasu rómskych komunít 2019, ktoré sú zapojené
do národného projektu Úradu splnomocnenca vlády "Podpora vysporiadania
právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít"
3 mil. € (EÚ zdroje)

2. PRÍSTUP K PITNEJ VODE A BUDOVANIE KANALIZAČNEJ SIETE
Plán vyhlásenia:
Oprávnené aktivity:

2. MATERSKÉ ŠKOLY
Najbližšia uzávierka:
Oprávnené aktivity:

Oprávnení žiadatelia:
Zostávajúca alokácia:
Aktuálny stav:

26. 06. 2020
výstavba a rekonštrukcia materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít vrátane vybavenia
obce a mestá z Atlasu rómskych komunít, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby, cirkev a náboženské spoločnosti, subjekty štátnej správy
1, 25 mil. € (EÚ zdroje)
v súčasnosti prebieha schvaľovací proces žiadostí o NFP podaných v rámci uzávierky prvého
hodnotiaceho kola

3. PRÍSTUP K PITNEJ VODE
Plán vyhlásenia:
Oprávnené aktivity:

Oprávnení žiadatelia:
Zostávajúca alokácia:
Aktuálny stav:

17. 07. 2020

aktivity sú zamerané na:
- výstavbu a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody;
- budovanie výdajných miest a výdajných stojanov
- budovanie vŕtaných studní
- realizácia úpravní povrchovej vody
obce a mestá z Atlasu rómskych komunít 2019
7,2 mil. € (EÚ zdroje)
v súčasnosti prebieha schvaľovací proces žiadostí o NFP podaných v rámci uzávierky prvého
hodnotiaceho kola

Oprávnení žiadatelia:
Plánovaná alokácia:

júl 2020
výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej vody
výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov kanalizačnej siete
obce a mestá z Atlasu rómskych komunít
17,5 mil. € (EÚ zdroje)

AKTUÁLNE REALIZOVANÉ NÁRODNÉ PROJEKTY:
Zoznam oblasti financovania prostredníctvom národných projektov ÚSVRK relevantných pre obce a mestá:
1. TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
2. KOMUNITNÉ SLUŽBY
3. PODPORA PRI VYSPORIADAVANÍ POZEMKOV
4. PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
Všetky potrebné informácie o národných projektoch nájdete na webovom sídle Úradu splnomocnenca vlády SR
pre rómske komunity (ďalej len „ÚSVRK“) https://www.minv.sk/?narodne-projekty.
Všetky národné projekty sú v realizácií a obce zo zoznamu 150 obcí z Atlasu rómskych komunít sa môžu naďalej
zapájať prostredníctvom výziev ÚSVRK na základe Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa
do národného projektu na stránke ÚSVRK.
Pokračovania národných projektov so zameraním na oblasť terénnej sociálnej práce a komunitných centier dáva možnosť
realizácie týchto projektov aj mimo zoznamu 150 obcí z Atlasu rómskych komunít, pričom boli stanovené deliace línie
s inými národnými projektami v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Súčasťou dokumentácie pre zapojenie sa
do národného projektu sú aj výberové kritéria, ktoré musí užívateľ splniť, resp. ktoré nastavia poradie užívateľov podľa
počtu získaných bodov v jednotlivých hodnotiacich kritériách.
Pre získanie bližších informácií ohľadom zapojenia obcí mimo zoznamu 150 obcí z Atlasu MRK je potrebné kontaktovať
ÚSVRK.
5. ZDRAVÉ KOMUNITY
Národný projekt Zdravé komunity 2B ako pokračovanie Národného projektu Zdravé komunity 2A implementuje
príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny. Informácie o prebiehajúcej implementácii nájdete
na webovom sídle organizácie https://zdraveregiony.eu/.

V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať mailom
na metodika.imrk@minv.sk
alebo telefónnom čísle 02/509 45 112, 116, 110
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