
 TERÉNNE A AMBULANTNÉ SLUŽBY 
 
 

 
 
PRE KOHO JE VÝZVA URČENÁ? 

a) občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, 
b) neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich 

všeobecne prospešné služby. 

 
NA ČO JE VÝZVA ZAMERANÁ? 

· rozvoj terénnych komunitných sociálnych služieb, 
· vybudovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia zázemia pre poskytovanie terénnych komunitných 

sociálnych služieb, 
· zvyšovanie kvality terénnych služieb najmä prostredníctvom materiálno-technického vybavenia (napr. 

vybavenie mobilného tímu poskytujúceho terénne služby). 
 

AKÉ AKTIVITY MÔŽETE REALIZOVAŤ? 
• realizácia nových objektov a zariadení ako zázemia terénnych komunitných sociálnych služieb, 
• rekonštrukcia a modernizácia objektov a zariadení ako zázemia terénnych komunitných sociálnych služieb, 
• prístavby, nadstavby, stavebné úpravy objektov a zariadení ako zázemia terénnych komunitných sociálnych 

služieb,  
• ako doplnková aktivita k stavebným úpravám budov rekonštrukcia stavieb so zameraním na zvyšovanie 

energetickej hospodárnosti budov: 

- realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-technických vlastností konštrukcií, najmä obnova 
obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny, resp. povrchu 

plochých striech, oprava a výmena výplňových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo 
technologického vybavenia a zariadení objektu, ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena zdrojov 
tepla, vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov), 

 

KOĽKO FINANCIÍ MÔŽETE ŽIADAŤ V RÁMCI VÁŠHO PROJEKTU? 
 Minimálna výška príspevku: 5 000,00  EUR 

 Maximálna výška príspevku: 27 000,00 EUR  

 Celkový rozpočet na danú výzvu: 27 000,00 EUR 

 

VAŠE SPOLUFINANCOVANIE PROJEKTU 
 Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5 %. 
 Príspevok na projekt sa vypláca systémom refundácie, predfinancovania, alebo kombinácie refundácie 

a predfinancovania. 

 

DO KEDY MÔŽETE PREDLOŽIŤ SVOJ PROJEKT? 
 Výzva je otvorená, a teda žiadať o príspevok môžete do vyčerpania finančnej alokácie 

 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE 

- Žiadateľ je povinný najneskôr ku dňu predloženia ŽoPr vyhlásiť verejné obstarávanie súvisiace s predmetom 

projektu. 

- Žiadateľ ukončí práce na projekte do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o príspevku a zároveň 
najneskôr do 30.6.2023. 

- Žiadateľ nesmie začať práce na projekte pred nadobudnutím účinnosti zmluvy o príspevku. 
 

 


