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Aktuálny prehľad výziev - 03.07.2014
Riadiaci orgán

EEA grants

Výzva / Opatrenie, priority / Aktivity

Program Aktívne občianstvo a inklúzia; Výzva: Fond bilaterálnej spolupráce; Kód výzvy: AOI-FB-01; Vyhlasovateľ: Nadácia Ekopolis.Fond bilaterálnej spolupráce, ktorý je
súčasťou Programu, je zameraný na podporu spolupráce, výmenu skúseností a dobrej praxe v témach súvisiacich s vyššie uvedenými oblasťami podpory medzi slovenskými
mimovládnymi organizáciami a partnermi z donorských krajín. 2.1. Prioritná oblasť 1: Vyhľadávanie partnerov a tvorba partnerstiev; 2.2. Prioritná oblasť 2: Výmena
skúseností, stáže, výmenné pobyty a sieťovanie. oprávnení žiadatelia: a) občianske združenie; b) nadácia; c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné
služby; d) neinvestičný fond; e) nezisková organizácia registrovaná podľa Zákona č. 116/85 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom; f) združenie
právnických osôb; g) účelové zariadenia cirkvi; h) Slovenský Červený kríž. Vo Fonde bilaterálnej spolupráce môže Žiadateľ predložiť Žiadosť o NFP len spoločne s
partnerskou organizáciou so sídlom v niektorej z donorských krajín – Island, Lichtenštajnsko, Nórsko. Financovanie projektov je zabezpečené vo výške 100%. Maximálna
výška NFP je stanovená nasledovne: a) Projekty na vyhľadávanie a tvorbu partnerstiev maximálne 1 000 € na jednu cestujúcu osobu; b) Projekty na výmenu skúseností,
stáže, výmenné pobyty a sieťovanie maximálne 10 000 €.

Deadline

priebežne

http://www.eeango.sk/aoi/sk/vyzvy.html#vyzva_bilateral

Iuventa

KOMPRAX - Projekt je zameraný na podporu kvality práce s mládežou, ktorá okrem iného napomôže výchove mladej aktívnej generácie. Súčasťou aktivít bude
zadefinovanie štandardov kvality práce s mládežou tak, aby bolo možné overiť a uznať kľúčové kompetencie, ktoré mladí ľudia získajú na aktivitách neformálneho
vzdelávania v práci s mládežou a tým sa zlepšili ich šance na uplatnenie sa na trhu práce. Cieľovou skupinou projektu sú mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s
mládežou a pracovníci pracujúci v oblasti vzdelávania.

priebežne

http://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Home.alej

Európska komisia

Výzva na predloženie návrhov 2013 - EAC/S11/13; program Erasmus+ (2013/C 362/04) pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport na roky 2014-2020; cieľ - je
zvýšenie kvality a významu kvalifikácií a zručností, rozvoj európskeho rozmeru športu, podpora mládeže a dobrovoľníckej činnosti. Oprávnení žiadatelia: verejné alebo
súkromné subjekty pôsobiace v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu; skupiny mladých ľudí aktívnych v oblasti práce s mládežou môžu žiadať o
finančné prostriedky na vzdelávaciu mobilitu mladých ľudí a pracovníkov s mládežou ako aj na strategické partnerstvá v oblasti mládeže.Uzávierka: pre jednotlivé akcie:
Kľúčová akcia 1: mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže 17. 3. 2014; mobilita jednotlivcov len v oblasti mládeže 30. 4. 2014; mobilita
jednotlivcov len v oblasti mládeže 1. 10. 2014; spoločné magisterské študijné programy 27. 3. 2014; podujatia veľkého rozsahu v rámci Európskej dobrovoľníckej služby 3.
4. 2014; Kľúčová akcia 2: strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže 30. 4. 2014; strategické partnerstvá len v oblasti mládeže 1. 10. 2014;
znalostné aliancie, aliancie pre sektorové zručnosti 3. 4. 2014; budovanie kapacít v oblasti mládeže 3. 4. 2014 a 2. 9. 2014; Kľúčová akcia 3: stretnutia mladých ľudí a ľudí
zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže 30. 4. 2014 a 1.10. 2014; Akcie programu Jean Monnet katedry, moduly, centrá excelentnosti, podpora pre inštitúcie a
združenia, siete, projekty 26. 3. 2014; Športové akcie partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu 15. 5. 2014; neziskové európske športové podujatia 14. 3. 2014 a 15. 5.
2014.

Podľa jednotlivých akcií od
14.03.2014 do 01.10.2014

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:362:0062:0065:SK:PDF

Úrad vlády SR

Dotácie ÚV SR - dotáciu z rozpočtovej kapitoly úradu vlády za príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť na podporu: zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoj identity a
kultúrnych hodnôt národnostných menšín; b) výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín; c) národných kultúrnych pamiatok; dň projektov zachovania
memorabilií slovenských osobností európskeho významu; e) interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými
menšinami a etnickými skupinami; f) rozvoja športu. Oprávnení žiadatelia: rôzni napr. obec, nezisková organizácia atď. Spolufinancovanie najmenej 5 %.

priebežne počas roka 2014

http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/

Nadácia Orange

Špeciálne príležitosti - o podporu projektu z oblasti vzdelávania, sociálnej inklúzie či regionálneho a komunitného rozvoja sa môžete uchádzať prostredníctvom programu
Špeciálne príležitosti. V rámci programu podporujú verejnoprospešné aktivity, ktoré riešia závažný aktuálny problém a zohľadňujú potreby ľudí, pre ktorých sú určené. O
grant z tohto programu sa môžu uchádzať: mimovládna nezisková organizácia; obec/mesto; zariadenie sociálnych služieb; príspevková/rozpočtová organizácia; kultúrna
inštitúcia. Je potrebné s Nadáciou vopred odkonzultovať projektový zámer.

http://www.nadaciaorange.sk/sk/specialne-prilezitosti

priebežne počas roka 2014

Vyšehradský fond

Grantové kolá medzinárodného vyšehradského fondu.: Small Grants, Standard Grants. Strategic Grants. Hlavným poslaním a cieľom projektových aktivít MVF je
podporovať vyšehradskú identitu a priateľstvo krajín a obyvateľov V4 (HU, PL, CZ, SK), posilňovanie vyšehradskej spolupatričnosti a väzieb v rámci občianskej spoločnosti,
rozvoj regionálnej spolupráce a výmen prostredníctvom spoločných kultúrnych, umeleckých, vedeckých, výskumných a vzdelávacích projektov, výmena umelcov a mladých
ľudí, podpora cezhraničnej spolupráce a rozvoj cestovného ruchu. Maximálna výška grantu pre Small Grants 6 000 €, min. výška grantu pre Standard Grants 6 001 € +
spolufinancovanie podľa typu grantu.

rôzne - počas roka 2014

http://visegradfund.org/grants/
Západoslovenská energetika a.s. v spolupráci s občianskym združením EnviroFuture vám prinášajú korešpondenčnú súťaž Hľadá sa Energia. Poslaním súťaže je rozšírenie
vedomostí detí a mládeže o energetike a ekológií, osvojení si zásad zodpovedného správania sa k životnému prostrediu, zvýšenie bezpečnosti detí a v neposlednom rade
Západoslovenská Energetika oživenie náplne voľného času mladej generácie. Súťaž je určená pre deti a mládež z Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. Víťazný tím žiakov
získa pre seba vecné ceny podľa vlastného výberu v hodnote 300 € a pre školu v hodnote 900 € + prekvapenie od ZSE a.s.
a EnviroFuture

priebežne počas roka 2014

http://www.zelenaskola.sk/pre-skoly/aktuality/hlada-sa-energia
http://www.energiazblizka.sk/home/hlada-sa-energia/
Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho
rozvoja SR

Dotácie Ministerstva na : obstaranie nájomných bytov, na obstaranie technickej vybavenosti, na odstránenie systémových porúch, na obstaranie náhradných nájomných
bytov, pozemkov a technickej vybavenosti.

rôzne - počas roka 2014

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=132931
http://www.lidl.sk/cps/rde/SID-CB29001A-413A3F56/www_lidl_sk/hs.xsl/3324.htm

Európsky kontaktný bod

Európa pre občanov 2014 - Projektový grant - Akcia 2, Opatrenie 2.1 Stretnutia občanov partnerských miest- Cieľom akcie 2 je motivovať občanov k demokratickej a
občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a propagovaním príležitostí na spoločenskú angažovanosť a
dobrovoľníctvo na úrovni Únie. Prioritnými témami (nie však exkluzívnymi) pre rok 2014 sú: voľby do Európskeho parlamentu a aktívna účasť občianov na demokratickom
živote EÚ, prehlbovanie debaty o budúcnosti EÚ. Oprávnení žiadatelia - mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia alebo mimovládne neziskové
organzácie reprezentujúce záujmy miestnej samosprávy. Maximálna výška grantu: 25 000€; Maximálne percento spolufinancovania: 50%.

01.03.2014 a 01.09.2014

http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-2-1/

Európsky kontaktný bod

Enviromentálny fond

Európa pre občanov 2014 - Projektový grant - Akcia 2, Opatrenie 2.2 Siete partnerských miest - Cieľom akcie 2 je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti
na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a propagovaním príležitostí na spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni
Únie. Prioritnými témami (nie však exkluzívnymi) pre rok 2014 sú: voľby do Európskeho parlamentu a aktívna účasť občianov na demokratickom živote EÚ prehlbovanie
debaty o budúcnosti EÚ. oprávnení žiadatelia - mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia, všetky úrovne samosprávy, samosprávne združenia a
neziskové organzácie reprezentujúce samosprávy. Maximálna výškahttp://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-2-2/
grantu: 150 000€; Maximálne percento spolufinancovania: 70%
Dotačná schéma na rok 2014; A Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme - Cieľom činnosti je investične podporiť aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality ovzdušia
prostredníctvom zníženia znečisťujúcich látok (SO2, NOx, CO, VOC, tuhých znečisťujúcich látok PM10, PM2,5 a iných) a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme.; B
Oblasť: Ochrana a využívanie vôd - Čistiarne odpadových vôd a verejné kanalizácie; C Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva; D Oblasť: Ochrana prírody a krajiny Cieľom je podporiť činnosti smerujúce k ochrane biologickej diverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej zložiek.; E Oblasť: Enviromentálna výchova, vzdelávanie a
propagácia; F Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia; G Oblasť: Zelená investičná schéma - podporný
mechanizmus krajín vytvorený na financovanie domácich projektov v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov zdrojmi z výnosov z predaja nevyužitých priznaných
jednotiek Kjótskeho protokolu ; H Oblasť: Enviromentálne záťaže. Maximálna výška podpory je 95% z oprávnených nákladov projektu.
http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html
http://www.nadaciaslsp.sk/stranka/na-podporu-zdravotne-postihnutych-sportovcov-13-5-tisic-eur
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/asfeu-vyhlasuje-sutaz-pre-studentov-vysokych-skol-nauc-ma-rozumiet-vede/

01.03.2014 a 01.09.2014

najneskôr 31.10.2014

Poľnohospodárska
platobná agentúra

Výzva: Modernizácia fariem.Kód výzvy: 2014/PRV/35. Cieľ: výzva je prioritne zameraná na rastlinnú výrobu, kde sa používa staršie technické a technologické vybavenie na
pestovanie, pozberovú úpravu, spracovanie a skladovanie poľnohospodárskych plodín. Podpora bude prioritne smerovaná na nákup moderného strojno-technologického
zariadenia pre zabezpečenie rozvoja celého výrobného a spracovateľského procesu hlavne špeciálnych plodín; prioritne na investície spojené s výsadbou vinohradov,
výsadbou, modernizáciou alebo rekonštrukciou ovocných sadov a modernizáciou výstavbou resp. rekonštrukciou zariadení na pestovanie zeleniny. Oprávnení
žiadatelia:právnické a fyzické osoby podnikajúce v poľnohos.výr., miesto realizácie projektu celé územie SR. Dotácia: min. 3000 eur, max. 1 500 000 eur. Žiadosti zasielať
písomne na: Poľnohos.platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26, Bratislava.

11.8. - 22.8.2014

http://www.apa.sk/index.php?navID=466

Poľnohospodárska
platobná agentúra

Výzva na predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a na intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka.Pôdohospodárska platobná agentúra podľa zákona
č.543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka oznamuje, že je možné predkladať ponuky na
intervenčný nákup masla a sušeného odtučneného mlieka osobne, poštou alebo kuriérom. Žiadosti zasialané poštou: Pôdohospodárska platobná agentúra, Sekcia
organizácie trhu - Odbor živočíšnych komodít, Dobrovičova 12
815 26 Bratislava.

30.9.2014

http://www.dotacie.info/index.php?page=4&id_clanky=1138

Mládež.sk

Výzva: Umelci vykročte do sveta! Grant ponúka zdroje na zabezpečenie cesty z dôvodu vytvorenia medzinárodného partnerstva, festivalu, konferencie či zdieľania
vedomostí s lokálnou kultúrnou scénou. Začínajúci slovenskí umelci a kultúrni pracovníci môžu vycestovať do jednej z nasledujúcich krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina,
Priebežne, najneskôr do 31.12.2014
Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Moldavsko. Ukrajina, Bielorusko, Ruská federácia, Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko, Turecko, Alžírsko, Egypt,
Izrael, Jordán, Libanon, Lýbia, Maroko, Palestína, Sýria a Tunisko. Oprávnení žiadatelia: mladí umelci a kultúrni pracovníci, prioritne do 35 rokov. Max.výška grantu: 700
eur
http://mladez.sk/grantova-vyzva/umelci-vykrocte-sveta/

Norsky finančný
mechanizmus

Štipendijný program EHP Slovensko podporuje mobilituštudentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl, ako aj posilňuje bilaterálne a multilaterálne
vzťahy v stredoškolskom i vysokoškolskom vzdelávaní medzi Slovenskom a donorskými štátmi (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko).
Štipendijný program EHP Slovensko je financovaný z Grantov EHP (85% z celkovej sumy) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (15% z celkovej sumy). Celkový rozpočet
Programu je 2 255 882 EUR.Správcom Štipendijného programu EHP Slovensko je SAIA, n. o.

8.7.2014

http://spehp.saia.sk/sk/main/vyzvy/vyzva-eea-ehp-sk06-i-01

Európsky kontaktný
bod

Opatrenie 2.1 – Družobné mestá. Cieľom akcie 2 je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky
Únie zo strany občanov a propagovaním príležitostí na spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie.
Prioritnými témami (nie však exkluzívnymi) pre rok 2014 sú:
voľby do Európskeho parlamentu a aktívna účasť občianov na demokratickom živote EÚ
prehlbovanie debaty o budúcnosti EÚ.
Uzávierky pre rok 2014: 1. september 2014 (začiatok medzi 1. januárom až 30. septembrom 2015)
Kto môže žiadať? mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia alebo mimovládne neziskové organzácie reprezentujúce záujmy miestnej samosprávy
Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne z dvoch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.
Maximálna výška grantu: 25 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.
Maximálna dĺžka tvania projetku: 21 dní

1.9.2014

http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-2-1/

Európsky kontaktný
bod

Cieľom akcie 2 .2 Siete partnerských miest je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo
strany občanov a propagovaním príležitostí na spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie.
Prioritnými témami (nie však exkluzívnymi) pre rok 2014 sú:
voľby do Európskeho parlamentu a aktívna účasť občanov na demokratickom živote EÚ
prehlbovanie debaty o budúcnosti EÚ.
Uzávierky pre rok 2014: 1. september 2014 (začiatok medzi 1. januárom až 30. májom 2015)
Kto môže žiadať? mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia, všetky úrovne samosprávy, samosprávne združenia a neziskové organizácie
reprezentujúce samosprávy. Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne zo štyroch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.
Maximálna výška grantu: 150 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.
Maximálna dĺžka tvania projetku: 24 mesiacov (1 kalendárny rok)
http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-2-2/

1.9.2014

Enviromentálny fond

Výzva: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov.Zateplenia.Cieľ: podporiť aktivity a opatrenia obcí, samosprávnych krajov a rozpočtových a
príspevkových organizácií nimi zriadených, vedúce k zvyšovaniu energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (napr. budovy ZŠ, SŠ, materských škôl/predškolských
zariadení, kultúrnych domov a MsÚ a OcÚ). Oprávnení žiadatelia: obec,nezisková org., ZŠ, SŠ, MŠ, príspevkové a rozpočtové org. Podporované aktivity: zateplenie plášťa
budovy, výmena strechy, výmena okien,dverí, modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla / úžtikovej vody. Dotácia: max. 200 000 ( 5% spoluúčasť
žiadateľa). Zasielanie žiadostí: je potrebné fyzické doručenie na podateľňu Enviro fondu.

31.7.2014

http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html
Súťaž: Najlepšia inovácia v cestovnom ruchu. Cieľ: Vyzdvihnúť originálne myšlienky a kreatívne nápady, ktoré podporujú rozvoj turizmu na Slovensku. Ministerstvo chce

Ministerstvo dopravy, poukázať na to, že inovácie sú dnes už nevyhnutnosťou, a zároveň poukázať na najzaujímavejšie pozitívne príklady z praxe. Chce motivovať všetkých slovenských
podnikateľov, aby čo najviac využívali vlastnú kreativitu a neustále tak zlepšovali kvalitu ponúkaných služieb.Oprávnení žiadatelia: organizácie pôsobiace v cest.ruchu.
výstavby a regionálneho
Kontaktná osoba: Martin Kóňa (hovorca MDVaRR), Nám.slobody 6, 810 05, Bratislava
rozvoja SR

10.12.2014

http://www.dotacie.info/index.php?page=4&id_clanky=1217&id_category=9&strana=1

Nadácia SLSP

Nadácia INTENDA

Výzva: Otvorený grantový program 2014. Cieľ: podpora verejno- prospešných aktivít mimovládnych org. Do grantu je môžné posielať projekty z oblasti: športu, kultúry,
vzdelávanie, soc. pomoc a zdravie. Oprávnení žiadatelia: neziskové org., občianske združenia, nadácie, orgány št.správy a samosprávy Dotácia: výška nie je
ohraničená,závisí od rozpočtu projektu. Projekty sa podávajú formou elektronickej podateľne.
http://rrakn.sk/2014/02/25/otvoreny-grant-2014-slovenska-sporitelna-podavanie-projektov-do-31-12-2014/
Výzva: Podporujeme talenty 2014. Cieľ: podpora reprezentácie mladých ľudí na medzinárodných súťažných či prezentačných podujatiach (podpora rozvoja nadanej
mladej generácie a nadaných detí, podpora mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorí zo sociálnych dôvodov nemajú na svoj osobnostný rozvoj rovnaké podmienky ako
väčšina mladých v spoločnosti). Účelom podpory bude pokrytie cestovných, ubytovacích nákladov, stravného, registračných poplatkov a ďalších položiek, ktoré
bezprostredne súvisia s možnosťou účasti na podujatiach a ktoré žiadateľovi umožňujú prezentovať svoje výnimočné schopnosti a tým reprezentovať Slovensko v
zahraničí. Oprávnení žiadatelia: štundenti ZŠ a SŠ vo veku 6-21 rokov. Dotácia: závisí od rozpočtu projektu.

Priebežne, najneskôr do 31.12.2014

30.11.2014

http://www.intenda.sk/granty/podporujeme-talenty-otvorena-schema-0

Ministerstvo ŽP

Výzva: Ochrana pred povodňami. Kód výzvy: OPŽP-PO2-14-1. Cieľ: je výrazne znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred
povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody
revitalizáciou povodí. Oprávnení žiadatelia: správcovia drobných vodných tokov, správcovia vodohospodársky významných vodných tokov, mestá a obce, Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p. . Oprávnené aktivity: 1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok (technické a biotechnické opatrenia na
vodných tokoch spomaľujúce odtok vôd z povodia, budovanie a rekonštrukcia vodných nádrží, poldrov, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na
prečerpávanie vnútorných vôd na dosiahnutie potrebných technických parametrov ochrany pred povodňami, úprava a revitalizácia tokov), 2. Preventívne opatrenia na
ochranu pred povodňami a vodnou eróziou v katastroch obcí (budovanie vodozádržných prvkov alebo systémov spomaľujúcich odtok zrážkových vôd do vodného toku). 3.
Realizácia aktivít zameraných na podporu intervenčných opatrení zabezpečujúcich účinnú reakciu na povodňovú situáciu a umožňujúcich efektívnu realizáciu povodňových
zabezpečovacích a záchranných prác s cieľom výrazne znížiť škody spôsobené povodňami. Dotácia: max. 50 mil.eur

2.9.2014

http://www.dotacie.info/index.php?page=4&id_clanky=1221

Nadácia VÚB

Výzva: NÁDEJ 2014 - Umenie lieči a dotyk lieči. Cieľ: nadácia podporí granty na projekty arteterapie a animoterapie, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí so
špeciálnymi potrebami alebo závažným ochorením. Arteterapia je liečba umením, animoterapia využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na zdravie človeka.
Obidve terapie prispievajú k rozvoju tvorivých schopností, sociálneho cítenia, harmonicky pôsobia na emocionálny vývin a tak pomáhajú a liečia. Zlepšujú
koncentráciu a pamäť, motoriku, verbálnu i neverbálnu komunikáciu. Granty sú určené organizáciám, ktoré poskytujú služby a terapiu pre ľudí s postihnutím
a sú v priamom a pravidelnom kontakte s ľuďmi s telesným, zmyslovým, mentálnym, resp. kombinovaným postihnutím, deťmi a ľuďmi s rôznymi
ochoreniami či dlhodobo hospitalizovanými. Oprávení žiadatelia: neziskové org., občianske združenia, domovy soc.služieb, zdravotnícke zariadenia, cirkev
alebo účelové zar.cirkvi. Dotácia: max. 2000 € na 1 projekt
http://www.dotacie.info/index.php?page=4&id_clanky=1231

7.7.2014

Ministerstvo
zdravotníctva SR

Výzva: Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu a podporu
zdravia pri ochoreniach skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia Kód výzvy:OPZ 2014/2.1/01. Cieľ: je podpora komplexných projektov
rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s prednostným zameraním na
ochorenia skupiny 5. (ochorenia obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí). Oprávnené aktivity: komplexné
projekty rekonštrukcie/modernizácie existujúcich kapacít vrátane komplexného vybavenia (vývojovo
kvalitatívne najnovšieho, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia.). Oprávnení žiadatelia: obec,
právnícke osoby (vlastník,nájomca zdrav.zariadenia), nezisková org., príspevková org., rozpočtová org., Dotácia: min. 50 000 €, max.700 000 € na 1 projekt.

3.9.2014

http://opz.health-sf.sk/aktualne-vyzvy
Výzva: Tu sa nám páči - tu chceme žiť! Cieľ: základnou ideou programu je rozvoj komunitného života a účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú. Dôležitá je ich
ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, nápadmi. Tento program je o podpore ľudí, ktorí
pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest , kde žijú. Oprávenené aktivity: úprava alebo oprava existujúcich verejných priestorov alebo
zariadení – starej fontány, parku, dreveného mosta, malého kostolíka, pútača na miestnu atrakciu, zaujímavú technickú pamiatku, vytváranie miest pre stretávanie
Centrum pre filantropiu miestnej komunity (pódium pre divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, značenie na miestnom náučnom chodníku, historická lavička), iné verejne
využívaných priestorov vo vašej komunite, ktoré rozširujú tradície a miestne zvyklosti, prispievajú k zvýšeniu atraktivity komunity či regiónu a ktoré sú v súlade s trvalo
udržateľným rozvojom. Oprávenené žiadatelia: obč.združenia, nadácie, spolky,neziskové org., kultúrne inštitúcie, obce a samosprávy, nefomálne skup. občanov. Dotácia:
1200 € na 1 projekt.

7.7.2014

http://www.dotacie.info/index.php?page=4&id_clanky=1225

Pôdohospodárska
platobná agentúra

Výzva: Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva - pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov. Kód výzvy:
2014/PRV/34. Cieľ: podpora investícií zameraných na zlepšovanie výkonnosti spoločností, zavádzanie inovatívnych technológií, spracúvanie biopoľnohospodárskych
produktov a investície do zlepšovania predaja
vlastnej produkcie, atď. Oprávnené aktivity: 1. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia hygienicko-sanitárnych zar., (laboratória, umyvárne a šatne pre pracovníkov a
návštevníkov), 2.výstavba, rekonštrukcia a modernizácia technológií na ochranu ŽP (sprac. odpadu a čistenie odpad. vôd atď.), 3. zlepšenie prezentácie a prípravy
produktov, podpora lepšieho využitia, eliminácie vedľajších produktov alebo odpadu, 4. obstaranie výpočtovej techniky (hardvér), programového (softvér) a iného elek.
vybavenia (tlačiarne, skenery a pod.), 5. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov výrobných prevádzok, odbytových centier (napr. prekladísk), skladov a
prístupových ciest, obstaranie, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií, 6. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov (vrátane ich
vnútorného vybavenia) na priamy predaj výrobkov, tzn. zriadenie malých predajných miest. Oprávnení žiadatelia: spracovatelia poľnohospodárskych produktov. Dotácia:
min. 3000 €, max. 1500 000 €, žiadosť zaslať poštou, príp. osobne doručiť na: Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26, Bratislava.

Enviromentálny fond

A. Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme. Cieľ: podporiť aktivity na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom zníženie znečisťujúcich látok (SO2, CO, NOx,
VOC, tuhé znečisťujúce látky) a látky poškodzujúce ozónovú vrstvu. Oprávnené aktivity: výroba tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využ. nízkoemisných zdrojov,
podpora výr.tepla, teplej úžitkovej vody a el.energie využ. obnoviteľných zdrojov Oprávnení žiadatelia: obec, samosprávny kraj, príspevková org., obč. združenie, nadácia,
nezisková org.

Enviromentálny fond

B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd. Cieľ: ochrana vodných zdrojov, rozšírenie ČOV, rekonštrukcia stokovej siete, budovania, rozšírenie, rekonštrukcia verejného
vodovodu, opatrenia na vodnom toku, opatrenia mimo toku, rybárstvo. Oprávnení žiadatelia: obec, samosprávny kraj, príspevková org., obč. združenie, nadácia, nezisková
org.

21.7. - 1.8. 2014

http://www.apa.sk/index.php?navID=448

31.7.2014

http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html

31.7.2014

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/146ec5231bae8fa0?projector=1

Enviromentálny fond

C. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva: Cieľ: uzavretie a rekultivácia skládok, triedený zber a zhodnocovanie BRO, zavedenie ttriedeného zberu v obciach,
vybudovanie zberných dvorov Oprávnení žiadatelia: obec, samospráva, príspevková org., nadácia, občianske združenie, nezisková org.

31.7.2014

http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html

Enviromentálny fond

D. Oblasť: Ochrana prírody a krajiny. Cieľ: zakaldanie prvkov ÚSES a zelenej infraštruktúry, ochrana prirodzeného druhového zlož. ekosystémov, realizácia schválených
programov starostlivosti, realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území, realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených
druhov a biotopov, Oprávnení žiadatelia: obec, samospráva, príspevková org., nadácia, občianske združenie, nezisková org.

31.7.2014

http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html

Enviromentálny fond

E. Oblasť: Environmentálna výchvova, vzdelávanie a propagácia. Cieľ: enviro výchova a vzdelávanie, podpora je zameraná na budovanie a rekonštrukciu náučných
chodníkov, náučných lokalít, stredísk environmentálnej výchovy, realizácia medzinárodných,krajských,štátnych alebo mestských enviro súťaží pre školy, realizácia
festivalov, výstav, nár.súťaží s environmentálnym tématikou. Oprávnení žiadatelia: právnická, fyzická osoba,obec, samosprávny kraj, príspevková org., očianske združenie,
nadácia

31.7.2014

http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html

Enviromentálny fond

F. Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a a zlepšenie stavu ŽP, Cieľ: prieskum a výskum na zistenie stavu ŽP, zisťovanie a zlepšenie stavu kvality vôd
na SR, prieskum a monitoring environmentálnych záťaží, monitorovanie a hodnotenie množstva povrchvoých a podzemných vôd, prieskum a výskum zameraný na
rádioaktivitu ŽP Oprávnení žiadatelia: pránická osoba, obec,samosprávny kraj, príspevková org., občianske združenie, záujmové združenie, nezisková org.

Enviromentálny fond

Oblasť: a.) Program obnovy dediny - zlepšovanie kvality ŽP na vidieku, Cieľ: je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckých komunít k
tomu,aby sa snažili o harmonický rozvoj ŽP, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny, zlepšovanie environmentálneho povedomia a zvyšovanie
informovanosti o hodnote vidieckej krajiny Oprávnení žiadatelia: obec, mikroregionálne združenia obcí b.) Program obnovy dediny - zelená dedina Cieľ: ochrana a tvorba
krajiny, realizácia zelenej infraštruktúry, obnova a tvorba zelených verejných priestranstiev a oddych.zón

31.7.2014

http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html

31.7.2014

http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html

Úrad vlády SR

II. VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2014 za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja
identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín, interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia
medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami. II. výzva sa vyhlasuje pre národnostné menšiny, ktoré nevyčerpali svoj pridelený
disponibilný objem finančných prostriedkov na rok 2014, t. j. pre národnostnú menšinu českú v objeme 64 780 eur, maďarskú v objeme 108 573 eur (z toho 100 000 eur
pre podprogram 1.1 a 8 573 eur pre podprogramy 1.2 – 2.3), moravskú v objeme 7 758 eur, rómsku v objeme 53 309 eur a pre multikultúrne a interetnické aktivity v
objeme 6 000 eur. Dotácia: min 500 - 100.000 €, podanie žiadosti elektronicky aj v tlačenej forme.

19.8.2014

http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/15233/vyzva-ii/

Slovenská akademická
informačná agentúra

Výzva: Inštitucionálna spolupráca v stredoškolskom vzdelávaní. Cieľ: podpora bilaterálnej a multilaterálnej spoluprácu medzi strednými školami so sídlom na Slovensku a
v donorských štátoch (Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku). Prioritou je podporiť vyvážené partnerstvá (bilaterálne aj multilaterálne) na báze reciprocity uskutočnených
aktivít, záujmu a prospechu zo spolupráce všetkých zúčastnených strán. Oprávnené aktivity: podpora inštitucionálnej spolupráce vo vzdelávaní medzi strednými školami
na Slovensku a v donorských štátoch, príprava nových učebných pomôcok a metód výučby, organizácia vedomostných súťaží pre študentov, organizácia letných
environmentálnych škôl, atď. Oprávnení žiadatelia: stredné školy (žiadateľ musí mať partnera min.1 SŠ so sídlom v Lichtenštajsku, Islande, alebo v Nórsku). Dotácia: min.
300 000 €, podanie žiadosti el. formou, aj v tlačenej forme.

12.9.2014

http://spehp.saia.sk/sk/main/opatrenia/istitucionalna-spolupraca-v-stredoskolskom-vzdelavani

zelená škola.sk

Grantový program: Zelená škola. Cieľ: výchovno-vzdelávací program určený pre školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie, podporiť školské komunity, v ktorých si ich
členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Oprávnení
žiadatelia: MŠ, ZŠ, SŠ, pre záujemcov je potrebná registrácia na stránke www.zelenaskola.sk

14.9.2014

http://www.zelenaskola.sk/taxonomy/term/7/6-10-dovodov-preco-sa-zapojit-do-programu-zelena-skola

Slovenská inovačná a
energetická agentúra

Výzva: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Kód výzvy:KaHR-21DM-1401. Cieľ: je
dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich. Oprávenené aktivity: 1. rekonštrukciu a modernizáciu stavebných
objektov v oblasti priemyslu a služieb na to nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti (zlepšenie tepelno-izolačných vlastností vonkajšieho povrchu
obovd.konštrukcie objektov, zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov, rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích
systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov, rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia), 2. zavádzanie systémov merania a riadenia v
oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia spotreby energie; uvedené nezahŕňa nákup energeticky úspornejších výrobných technológií, 3. modernizácia a
rekonštrukcia (rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií priemyselných areálov, systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov). Oprávnení
žiadatelia: subjekty zo súkromného sektora - fyzické alebo právnické osoby. Dotácia: min. 5000 €, max. 200 000 €. Žiadosť sa predkladá osobne, alebo poštou na adresu:
SIEA, Bajkalská 27, 827 99, Bratislava.
http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-6943/vyzva-kahr-21dm-1401/

16.9.2014

Nadácia Tatrabanky

Grantový program: Kvalita vzdelávania. Cieľ: skvalitniť výučbu konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie
obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy. Podpora projektov, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky, metódy a
prístupy.Oprávnené aktivity: aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania a aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a
zlepšenie pripravenosti študentov na prax. Oprávnení žiadatelia: projektové tímy zlož. z pedagógov, vedec.pracovníkov a študentov. Dotácia: max.5000 € na 1 projekt.

20.10.2014

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/

Ministerstvo
hospodárstva SR

Dotácie na plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve, na ktoré vznikol nárok do 16.01.1992 baníckym dôchodcom a vdovám po baníkoch.

11.07-18.7.2014

http://www.economy.gov.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-na-plnenie-deputatnych-narokov-vhm/143196s

Ministerstvo
hospodárstva SR

Dotácie v rudnom baníctve na zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov.Dotácia vo výške : 10.000 - 100.000 €.

Ministerstvo
hospodárstva SR

Dotácie v rudnom baníctve na technické práce vykonávané podľa útlmového programu baníckej činnosti.Dotácia vo výške : 116.000 - 1.160.000 €.

11.07-18.7.2014

http://www.economy.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-na-poskytnutie-dotacie-na-zabezpecenie-alebo-likvidaciu-starych-banskych-diel-v-rudnom-banictve/143200s

http://www.economy.gov.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-technicke-prace-v-banictve/143205s

11.07-18.7.2014

