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Miestny rozvoj a inklúzia 

 

Správca programu: Úrad vlády SR 

 

Partneri: Rada Európy SR 

 Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 

 Úrad podpredsedu vlády pre informatizáciu a investície 

 

Finančné prostriedky: 17 647 059 eur (15 % národné spolufinancovanie) 

 

Cieľ: Posilnená hospodárska a sociálna súdržnosť 

Základné údaje 



Miestny rozvoj a inklúzia 

 

- prispieva k podpore miestneho rozvoja a k znižovaniu chudoby, so silným zameraním na zraniteľné 

skupiny ohrozené vylúčením, predovšetkým Rómov 

 

1) Sociálny a hospodársky rozvoj najmenej rozvinutých okresov  

- zriadenie alebo podpora multifunkčných centier pre mládež - otvorená výzva  

 

2) Sociálna inklúzia marginalizovaných rómskych komunít 

- Integrované opatrenia na miestnej úrovni v oblastiach -  vzdelávanie, zamestnanosť, zdravie, bývanie 

alebo nediskriminácia -  otvorená výzva, SMG 

 

3) Zlepšenie kapacity škôl pre inkluzívne vzdelávanie – preddefinovaný projekt – 1 300 000 eur 

 

 

 

 

Komponenty programu 



Miestny rozvoj a inklúzia 

 

- otvorená výzva – 7 700 000 eur  (200 000 – 1 000 000 eur) 

 

Cieľ: zlepšiť prístup zraniteľných detí a mládeže k širšiemu okruhu mimoškolských činností 

s cieľom zlepšiť ich vzdelávacie výsledky a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance na 

získanie zamestnania.  

 

- podpora multifunkčných centier pre mládež prostredníctvom zlepšenia spolupráce a 

vytváraním prepojení medzi existujúcimi miestnymi aktérmi pracujúcimi s deťmi a mládežou 

(napr. miestne a regionálne orgány, školy, materské školy, komunitné centrá, mimovládne 

organizácie), aby lepšie reagovali na špecifické miestne potreby. 

 

 

 

 

1)Sociálny a hospodársky rozvoj najmenej rozvinutých okresov  



Miestny rozvoj a inklúzia 

 

 

Oprávnení žiadatelia 

- Banskobystrický, Košický, Prešovský samosprávny kraj a ich rozpočtové a príspevkové 
organizácie 

- Obce nachádzajúce sa v najmenej rozvinutých okresoch a ich rozpočtové a príspevkové 
organizácie 

- Orgány štátnej správy 
 

 Oprávnení partneri (aspoň dvaja rôzni):  

• Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie  

• Obce  

• Vyššie územné celky a úrady samosprávnych krajov  

• MVO alebo iné právne formy prevádzkujúce komunitné centrum alebo centrum pracujúce s 
deťmi a mládežou 
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Centrá pre mládež 

Definícia: komplexná štruktúra centier pracujúcich s deťmi a mládežou zapojená do projektu.  

- nejde teda o jedno centrum (napr. jednu budovu, jednu školu) ale o súhrn všetkých formálnych inštitúcií (ako sú napr. školy) aj ich 
menej formálnych foriem (napr. centrá voľného času, centrá odborného vzdelávania, kluby detí), ktoré sa zapoja do projektu.  

- Deťmi a mládežou sa rozumejú osoby do 25 rokov. 
  

- Akčné plány jednotlivých okresov 

 

Podmienky: 

• povinné partnerstvo s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a/alebo rómskymi mediátormi 

• všetky strediská musia ponúkať cieľovej skupine cenovo dostupný / bezplatný / inkluzívny (nesegregovaný) prístup do centra, pričom sa 
odporúča, ak je to možné, ponúkať platený prístup širokej verejnosti vo večerných hodinách na podporu udržateľnosti centier, 

• povinné vstúpenie do siete centier pre mládež vytvorených v rámci programu 

• vytvorenie priestoru pre aktivity občianskej spoločnosti pre mládež v ohrození a účasť na bilaterálnych aktivitách organizovaných 
správcom programu   

• Stratégia udržateľnosti vytvoreného/podporeného centra  

- max. 18 mesiacov (chod centra) – 12 mesiacov chod centra z vlastných zdrojov 
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- otvorená výzva 6 000 000 eur (200 000 – 1 000 000 eur) 

- schéma malých grantov 1 247 059 eur (25 000 – 200 000 eur) 

 

1) Otvorená výzva 

- na podporu intervencií na úrovni komunity priamo prospešných marginalizovaným rómskym 
komunitám prostredníctvom integrovaného prístupu, t.j. prepojením viacerých intervencií na 
zlepšenie ich postavenia a príležitostí v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravia, bývania alebo 
nediskriminácie. 

 

Podmienky: 

- Sieťovanie miestnych aktérov (spoluprác amedzi obciami, miestnymi autoritami, organizácie občianskej 
spoločnosti, školy, komunitné centrá, mediátori, terénni sociálni pracovníci, cirkev a pod.)  

- Opatrenia reflektujúce min. dve z piatich oblastí 
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2) Schéma malých grantov 

- na podporu budovania kapacít menších miestnych organizácií prostredníctvom realizácie 

miestnych iniciatív a opakovaného využitie osvedčených postupov miestneho rozvoja a 

sociálnej inklúzie MRK 
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Ďakujeme! 
www.eeagrants.sk 

 

Mail: eeagrants@vlada.gov.sk 


