
Neschválené žiadosti o NFP:

Kód ŽoNFP Názov projektu 

Identifikačné číslo 

právnickej osoby, ktorá 

požiadala o poskytnutie 

príspevku

Meno a priezvisko fyzickej osoby, 

alebo obchodné meno

 Kolo                  

výzvy  
Dôvod neschválenia

NFP312040BBU3 Prvý krok do samostatného života 50073028 OZ Fantázia detí 2. kolo Vydané rozhodnutie o neschválení z dôvodu

nesplnenia osobitnej podmienky oprávnenosti

žiadatela č. 12 a) - žiadateľ musí byť v čase podania

ŽoNFP registrovaným poskytovateľom sociálnych

služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

NFP312040BCK7 Späť do spoločnosti 52295290 Trenchtown sports o. z. 2. kolo Vydané rozhodnutie o neschválení z dôvodu

nesplnenia osobitnej podmienky oprávnenosti

žiadatela č. 12 a) - žiadateľ musí byť v čase podania

ŽoNFP registrovaným poskytovateľom sociálnych

služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

Zoznam neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok a žiadostí o NFP, pri ktorých bolo zastavené konanie 
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/4.1.1/01

Názov výzvy: Dostupné bývanie s prvkami housing first



NFP312040BDY8 Asistencia pri zaistení a udržaní 

dostupného bývania s prvkami Housing 

First v okrese Rožňava

17080835 Telovýchovná jednota Geológ 

Rožňava

3. kolo Vydané rozhodnutie o neschválení z dôvodu

nesplnenia osobitnej podmienky oprávnenosti

žiadatela č. 12 a) - žiadateľ musí byť v čase podania

ŽoNFP registrovaným poskytovateľom sociálnych

služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o

sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

NFP312040BDV2 Kompas k bývaniu 52632393 Komunitné centrum KOMPAS 3. kolo Vydané rozhodnutie o neschválení z dôvodu

nesplnenia osobitnej podmienky oprávnenosti

žiadatela č. 12 a) - žiadateľ musí byť v čase podania

ŽoNFP byť registrovaným poskytovateľom

sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z.

z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

Žiadosti o NFP, pri ktorých bolo zastavené konanie:

NFP312040BBA4 Férové Bývanie pre ľudí bez domova 36068781 Proti prúdu 1. kolo Zastavené konanie v zmysle § 20 ods. 1 písm. a)

zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku

poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

NFP312040BAZ8 Bývaj s charitou 35514027 Arcidiecézna charita Košice 1. kolo Zastavené konanie v zmysle § 20 ods. 1 písm. c)

zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku

poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

NFP312040BBI4 Podpora prvého bývania 35514221 Spišská katolícka charita 1. kolo Zastavené konanie v zmysle § 20 ods. 1 písm. a)

zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku

poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení

niektorých zákonov



NFP312040BBB8 Zvýšenie dostupnosti bývania pre osoby 

bez prístrešia a osoby ohrozené stratou 

bývania

45740968 Vaša charita, n.o. 1. kolo Zastavené konanie v zmysle § 20 ods. 1 písm. a)

zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku

poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

NFP312040BBD7

Housing first a dostupné bývanie pre 

vylúčené komunity 31788734 Občianske združenie Odyseus 1. kolo

Zastavené konanie v zmysle § 20 ods. 1 písm. a)

zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku

poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení

niektorých zákonov 

NFP312040BBA9 Sociálne bývanie pre chudobné rodiny 42255015 TENENET o.z. 1. kolo

Zastavené konanie v zmysle § 20 ods. 1 písm. a)

zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku

poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení

niektorých zákonov

NFP312040BBJ3 Návrat domov 37802348

Bratská jednota baptistov, 

cirkevný zbor Ružomberok 1. kolo

Zastavené konanie v zmysle § 20 ods. 1 písm. a)

zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku

poskytovanom z EŠIF a o zmene a doplnení

niektorých zákonov


