AKTUÁLNE VYHLÁSENÉ VÝZVY:
1. PRESTUPNÉ BÝVANIE

5. PRÍSTUP K PITNEJ VODE A BUDOVANIE KANALIZAČNEJ SIETE

Vyhlásenie:
Uzávierka výzvy:
Oprávnené aktivity:

Vyhlásenie:
Najbližšie uzávierky:
Oprávnené aktivity:

19. 11. 2018

26. 02. 2021
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: 18,5 mil. € (EÚ zdroje)

2. PRÍSTUP K PITNEJ VODE
Vyhlásenie:
Uzávierka výzvy:
Oprávnené aktivity:
Oprávnení žiadatelia:
Zostávajúca alokácia:
Aktuálny stav:

21. 04. 2020

ešte nie je určená
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
alokácia je momentálne vyčerpaná
v súčasnosti prebieha schvaľovací proces žiadostí o NFP podaných v rámci uzávierky
tretieho a štvrtého hodnotiaceho kola

3. Vysporiadanie pozemkov pomocou JPÚ
Vyhlásenie:
Najbližšia uzávierka:
Oprávnené aktivity:
Oprávnení žiadatelia:

Zostávajúca alokácia:
Aktuálny stav:

18. 08. 2020
04. 02. 2021
podpora aktivít súvisiacich s procesom vysporiadania pozemkov pomocou
jednoduchých pozemkových úprav
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"
2 mil. € (EÚ zdroje)
v súčasnosti prebieha schvaľovací proces žiadostí o NFP podaných v rámci uzávierky
prvého hodnotiaceho kola.

4.CATCHING UP REGION- CURI
Vyhlásenie:
Najbližšie uzávierky:
Oprávnené aktivity:

Oprávnení žiadatelia:
Alokácia:
Aktuálny stav:

Dôležitá informácia:

22. 10. 2020
01. 02. 2021, 01. 03. 2021

aktivity sú zamerané na: výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení,
výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier ako aj prestavbu
existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier, pomoc
zameranú v oblasti prístupu k pitnej vode, výstavbu alebo rekonštrukciu pozemných
komunikácií, podporu odpadového hospodárstva, miestne občianske poriadkové
služby (MOPS).
vybrané obce s prítomnosťou MRK v rámci Iniciatívy Catching-up Region PSK
9 mil. € (EÚ zdroje)
v súčasnosti prebieha schvaľovací proces žiadostí o NFP podaných v rámci uzávierky
prvého hodnotiaceho kola.

Oprávnení žiadatelia:
Alokácia:

27. 11. 2020
22. 03. 2021, 17. 05. 2021
aktivity sú zamerané na:
a) budovanie verejných kanalizácií a/alebo budovanie čistiarní odpadových vôd,
b) výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej
vody ako súbežná výstavba s verejnou kanalizáciou,
c) výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov/potrubných rozvodov pitnej
vody ako pokračovanie existujúcej vodohospodárskej infraštruktúry,
d) výstavba výdajných miest len v prípadoch výstavby a rozšírenia miestnych.
vodovodov/potrubných vodovodov pitnej vody.
Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode jedným zo spôsobov realizácie pod
písm. b) až d) alebo ich kombináciou je možná len v prípadoch, ak je predmetom
projektu, aj budovanie verejných kanalizácií a/alebo budovanie čistiarní
odpadových vôd
vybrané obce s prítomnosťou MRK a obce v rámci Iniciatívy Catching-up
Region PSK
17,5 mil. € (EÚ zdroje)

PRIPRAVUJEME:
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2021 nájdete na webovom sídle MV SR,
Harmonogram výziev http://www.minv.sk/?harmonogram-vyziev

AKTUÁLNE REALIZOVANÉ NÁRODNÉ PROJEKTY:
Zoznam oblasti ﬁnancovania prostredníctvom národných projektov ÚSVRK relevantných pre obce a mestá:
Zoznam oblasti financovania prostredníctvom národných projektov ÚSVRK relevantných pre obce a mestá:
KOMUNITNÉ SLUŽBY
TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA
PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
PODPORA
PRI VYSPORIADAVANÍ
POZEMKOV
1. TERÉNNA
SOCIÁLNA
PRÁCA
2. KOMUNITNÉ SLUŽBY
Všetky
potrebné
informácie o národných
projektoch nájdete na webovom sídle Úradu splnomocnenca vlády SR
3.
PODPORA
PRI VYSPORIADAVANÍ
POZEMKOV
pre
rómske komunity
(ďalej len „ÚSVRK“) https://www.minv.sk/?narodne-projekty.
4.
PREDPRIMÁRNE
VZDELÁVANIE

Všetky národné projekty sú v realizácií a obce zo zoznamu 150 obcí z Atlasu rómskych komunít sa môžu naďalej
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zdroje. Súčasťou dokumentácie pre zapojenie sa do národného projektu sú aj výberové kritéria, ktoré musí užívateľ
do národného projektu na stránke ÚSVRK.
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do národného projektu sú aj výberové kritéria, ktoré musí užívateľ splniť, resp. ktoré nastavia poradie užívateľov podľa
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príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny. Informácie o prebiehajúcej implementácii
nájdete na webovom sídle organizácie https://zdraveregiony.eu/.

5. ZDRAVÉ KOMUNITY

• Národný
projekt PODPORA ČINNOSTÍ ZAMERANÝCH NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVÝCH SITUÁCIÍ SÚVISIAC ICH
Národný
projekt
Zdravé komunity 2B ako pokračovanie Národného projektu Zdravé komunity 2A implementuje
S OCHORENÍM
COVID-19
V OBCIACH
S PRÍTOMNOSŤOU
MRKInformácie
je zameraný
na zlepšenie implementácii
prístupu k zdravotnej
príspevková
organizácia
Ministerstva
zdravotníctva
SR Zdravé regióny.
o prebiehajúcej
nájdete
a verejnému
vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety v
nastarostlivosti
webovom sídle
organizácie zdraviu,
https://zdraveregiony.eu/.

súvislosti s ochorením COVID-19, monitorovanie stavu rizika, možnosti nákazy a vývinu ochorenia COVID-19
priamo v dotknutých komunitách MRK, cielené pôsobenie v sociálnej intervencii voči obyvateľom a príslušníkom
MRK v dotknutých oblastiach aj materiálnou, potravinovou, hygienickou, technickou a komunikačnou podporou.
Všetky potrebné informácie o národnom projekte nájdete na webovom sídle ÚSVRK
https://www.minv.sk/?narodne-projekty.

• Národný projekt KORONA TE MEREL

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

implementuje štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny. Hlavnými aktivitami
projektu sú realizácia a rozvoj zdravotnej mediácie a osvety. Ide o úlohy pre sieť asistentov a koordinátorov
podpory zdravia priamo v cieľových komunitách projektu. V prvom rade ide o primárnu prevenciu (najmä monitor
ovanie a osvetu). Projekt však pamätá aj na zmierňovanie dopadov zavlečenia pandémie COVID-19 do MRK v
dlhodobom horizonte, podporu obyvateľov postihnutých ochorením, podporu pri karanténnych opatreniach a
podporu v prístupe k zdravotnej starostlivosti.

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

PREHĽAD VÝZIEV
A NÁRODNÝCH PROJEKTOV
PRIORITNÝCH OSÍ 5 A 6
OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE

