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Úvodná stránka MV SR Európske programy

Bratislava, 27. 11. 2020 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť
operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 27. novembra 2020 výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu
dobudovania inžinierskych sietí v prostredí marginalizovaných rómskych komunít s
kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-2.

Vyhlásená 27. novembra 2020

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 22. marca 2021

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 17. mája 2021

 Oznam pre žiadateľov v rámci výzvy

Z dôvodu zaužívaného spôsobu predkladania žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 6
operačného programu Ľudské zdroje, dovoľujeme si upozorniť žiadateľov na zmeny,
ktoré sú zapracované vo výzve:

predkladanie ŽoNFP v listinnej podobe nie je umožnené (okrem výnimiek
uvedených vo výzve), t.j. komunikácia počas konania ŽoNFP bude prebiehať
elektronicky prostredníctvom e-schránky,
žiadateľ je povinný (okrem výnimiek uvedených vo výzve) mať najneskôr ku dňu
doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP (na základe výzvy na doplnenie v rámci
administratívneho overovania ŽoNFP) vyhlásené verejné obstarávanie na
stavebné práce.

 Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 942 kB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 661 kB)
Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa PO6 (PDF, 1 MB)
Príloha č. 3 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (PDF, 723
kB)
Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľov (PDF, 609 kB)
Príloha č. 5 - Zoznam ďalších monitorovaných údajov (PDF, 715 kB)
Príloha č. 6 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a
finančné limity (PDF, 902 kB)
Príloha č. 7 – Zoznam oprávnených žiadateľov a aktivít (XLSX, 27 kB)
Príloha č. 8 - Podmienky poskytnutia príspevku, vrátane povinných
príloh (PDF, 1 MB)
Príloha č. 9 - Podmienky súladu projektu s princípmi 3D (PDF, 705 kB)
Príloha č. 10 - Podmienky pre prevádzkové koncesné zmluvy, PO6 (PDF,
620 kB)
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