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Ministerstvo vnútra vyhlásilo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia výzvu 

na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok 

 

Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre 

manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni 
 

 

Oprávnení žiadatelia: 

- zložky integrovaného záchranného systému  

- štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie  

- subjekty verejnej správy 

- subjekty súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (ak sú zložkami integrovaného záchranného 

systému)  

- subjekty územnej samosprávy 

- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby  

- združenia fyzických alebo právnických osôb  

- existencia oprávneného žiadateľa ku dňu podania žiadosti musí byť minimálne 2 roky 

- možnosť spolupráce s partnerom  

 

Termín uzavretia hodnotiacich kôl: 30.04.2020, 30.06.2020 

 

Výška príspevku:  

Minimálna výška príspevku:    1 000 000 Eur 

Maximálna výška príspevku: 44 000 000 Eur  

 

Oprávnené aktivity:  

• Hlavná aktivita musí byť zameraná na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením 

COVID-19. 

• A1: Optimalizácia systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej 
a regionálnej úrovni 

• A2: Zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu  

• A3: Podpora opatrení zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúsenosti  
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Financovanie projektu:  

Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie: 

Žiadateľ Zdroj financovania 

Výška príspevku zo 

zdrojov OP KŽP 

z celkových 

opravených výdavkov 

v % 

Výška 

spolufinancovania zo 

zdrojov prijímateľa v 

% 

zložky integrovaného 

záchranného systému 

(organizácia štátnej 

správy) 

EFRR + štátny 

rozpočet 
100 0 

zložky integrovaného 

záchranného systému 

(ostatné subjekty 

verejnej správy) 

EFRR + štátny 

rozpočet 
95 5 

zložky integrovaného 

záchranného systému 

(subjekty súkromného 
sektora mimo schém 

štátnej pomoci) 

EFRR + štátny 

rozpočet 
90 10 

štátne rozpočtové 

organizácie a štátne 
príspevkové organizácie  

EFRR + štátny 

rozpočet 
100 0 

subjekty územnej 

samosprávy 

EFRR + štátny 

rozpočet 
95 5 

neziskové organizácie 
poskytujúce všeobecne 

prospešné služby 

EFRR + štátny 

rozpočet 
95 5 

združenia fyzických 
alebo právnických osôb  

EFRR + štátny 
rozpočet 

95 5 

 

 

 

 

Všetky ostatné informácie ohľadom výzvy (podmienky oprávnenosti, oprávnené aktivity, 

podmienky poskytnutia pomoci, podmienky spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

a pod.) Vám radi poskytneme v kancelárii spoločnosti MEDIINVEST Consulting, s.r.o., 

Volgogradská 9/B v Prešove, alebo na tel. čísle: 0948 174 346. 

 

Tešíme sa na budúcu spoluprácu.  

 

 

 

 

Tím MEDIINVEST Consulting 
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