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Aktuálny prehľad výziev - 6.10. 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

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.

priebežne počas roka 2014

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

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.
http://visegradfund.org/grants/

rôzne - počas roka 2014

Západoslovenská
Energetika a
EnviroFuture

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
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.

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

Enviromentálny fond

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.

najneskôr 31.10.2014

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

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,
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

Priebežne, najneskôr do
31.12.2014

http://mladez.sk/grantova-vyzva/umelci-vykrocte-sveta/
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.
http://www.intenda.sk/granty/podporujeme-talenty-otvorena-schema-0

Priebežne, najneskôr do
31.12.2014

30.11.2014

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.

15.10.2014

http://opz.health-sf.sk/aktualne-vyzvy

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/
Výzva: AXA podporuje mladé talenty. Cieľ: je podporiť nadané deti a mladých ľudí do 26 rokov zo sociálne slabších rodín. Oprávnení žiadatelia: žiaci a študenti do 26
rokov príp. zákonný zástupca neplnoletej osoby Dotácia: závisí od projektu. Žiadosť zasielať: poštou na AXA services s.r.o., Kolárska 6, Bratislava, 811 06 alebo e-mail na
axa.fond@axa.sk

AXA Fond

17.10.2014

http://www.axafond.sk/vyzva/
Výzva: Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti. Kód: 1/2014/ XXXIV-2/ § 54. Cieľ: podpora
zamestnávania
uchádzačov o zamestnanie resp. znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a v prípade potreby podpora vzdelávania zamestnancov prijatých do zamestnania z
priebežne (ukončenie realizácie
Ústredie práce, soc.vecí a oprávnenej cieľovej skupiny. Oprávnené aktivity: 1.aktivita podpora vytvárania pracovných miest u vybraných zamestnávateľov z oprávnenej cieľovej skup., prijatých do
projektu do vyčerpania
prac.
pomeru
na
plný/polovičný
pracovný
úväzok,
rodiny
fin.prostriedkov)
na dobu najmenej 12 mes. 2. aktivita poskytovanie príspevkov na podporu vzdelávania (nie je povinná aktivita). Oprávnení žiadatelia: neziskové org., mikro, malý a
stredný podniky, podnikatelia - zamestnávatelia. Dotácia: schválený rozpočet na aktivitu č. 1 -5 456 968,22 €, na aktivitu č. 2 -900 000,00 €
.
http://www.upsvar.sk/profil-verejneho-obstaravatela/vyzvy-ustredia-prace-socialnych-veci-a-rodiny-od-1.7.2013/np-xxxiv-2-podpora-rozvoja-regionalnej-zamestnanosti-bez-bsk.html?page_id=414552

Vyšehradský fond

Výzva: Small grants. Oprávnené aktivity: projektové aktivity v rámci Malých grantov by mali spadať do jednej z nasledujúcich kategórií: kultúrna spolupráca, vedecké
výmeny a výskumu, vzdelávania, mládežníckych výmen, cezhraničnej spolupráce alebo podpory cestovného ruchu. Maximálna dĺžka trvania projektu je 6 mesiacov.
Oprávnení žiadatelia: obce, školy,mimovládne org., verejné inštitúcie Dotácia: max. 6000 € na 1 projekt (20 % z celkových nákladov predstavuje príspevok žiadateľa).
Žiadosť sa podáva formou on-line aplikácie.

1.12.2014

http://visegradfund.org/grants/small_grants/

Slovenská inovačná a
energetická agentúra

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Výzva: Podpora podnikateľskcýh aktivít v cestovnom ruchu. Kód:KaHR-31DM-1401. Cieľ: je vytváranie
podmienok pre rast a konkurencieschopnosti cestovného ruchu prostredníctvom zvýš. kvality a komplexnosti poskytovaných služieb ces.ruchu s celoročným využitím, a v
rámci toho obnova a rozvoj kultúrneho, historického a prír.dedičstva súvisiaceho s aktivitama ces.ruchu. Oprávenené aktivity: výstavba nových objektov a zariadení
ces.ruchu, rozšírenie, príp, prístavba nových zariadení, modernizácia,rekonštrukcia, obstaranie dlhodobo hmotného a nehmotného majetku, kt. je využívaný na
poskytovanie služieb v ces.ruchu. (objekty ces.ruchu: obyt. a stravovacie zar., kúpele, kúpaliská, wellness, šport.zariadenia, detské areály, lyž.vleky a lanovky,cyklotrasy,
atď.) Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby, mikro, malé a stredné podniky. Dotácia: max. 500 000 €, Žiadosť: zasielať poštou, príp.osobné doručenie na adresu:
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27

CEF, Slovnaft

Program: Talenty Novej Európy. Cieľ: je podporiť nadané deti a mladých ľudí, ktorí vynikajú talentom v oblasti umenia, vedy alebo športu. Oprávnení žiadatelia: žiaci ZŠ,
študenti SŠ, VŠ, talenty v oblasti umenia a vedy vo veku 12 - 25 rokov (hudobníci a hudobníčky od 10 rokov) a talenty v oblasti športu vo veku 8-18 rokov.Žiadosť: posiela
sa na formou el.formulára.

11.12.2014

http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-31dm-1401/143734s

http://www.tne.sk/

22.10.2014

Úrad Vlády SR

Výzva: SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie. Cieľ: výzva zahŕňa 3 opatrenia: 1. Vytvorenie bezpečných ženských domov, 2. Vytvorenie nových služieb pre ženy
ohrozené násilím a ženy obete násilia a ich deti - poradenské centrá, 3. Podpora existujúcich poradenských centier pre obete domáceho násilia. Oprávnené aktivity: 1.
Vytvorenie bezpečných ženských domov
pre ženy ohrozené a ženy obete rodovo podmieneného násilia, stavebné práce, poskytovanie podporných služieb ženám ohrozeným a ženám obetiam rodovo
podmieneného násilia, prevádzka bezpečných ženských domov 2. Vytvorenie nových služieb pre ženy ohrozené alebo ženy obete rodovo podmieneného násilia,
poskytovanie poradenských služieb pre ženy ohrozené, prevádzkovanie vytvoreného poradenského centra alebo pobočky pre ženy 3. Poskytovanie poradenských služieb
(ako napr. právne, psychologické, špeciálne sociálne a ekonomické poradenské služby, posilnenie, zdravotné služby a pod.) pre obete domáceho násilia výhradne deti,
muži, ženy, starší, hendikepovaní ľudia a pod. Oprávnení žiadatelia: obec, rozpočtová a príspevková org., VÚC, právnické osoby poskytujúce soc.služby. Dotácia: min.170
000 €, max. 1000 000 € Žiadosť: doručiť poštou, príp. osobne na Úrad Vlády SR, Nám. slobody 1, BA

10.11.2014

http://www.eeagrants.sk/vyhlasenie-vyzvy-dgv03-pre-program-sk09-domace-a-rodovo-podmienene-nasilie/

Environmentálny fond

Dotácie na rok 2015. A.Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME. Oprávnené aktivity: podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody a elektrickej energie
prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov, využívanie veternej, slnečnej, geotermálnej a vodnej energie a energie z biomasy. (napr. verejné budovy, školy,
zdravotnícke zariadenia, sociálne a pod.), B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD. Oprávnené aktivity: rozšírenie, rekonštrukcia alebo budovanie kanalizácie a ČOV,
vodovodu, protipovodňová ochrana na vodnom toku a mimo vodného toku, vybudovanie a rekonštrukciu systémov odvodňovacích zariadení slúžiacich na odvádzanie vôd
z povrchového odtoku a pod., C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA. Oprávnené aktivity: Uzavretie a rekultivácia skládok, triedený zber a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných odpadov, zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a pod. D. Oblasť: PROGRAM OBNOVY DEDINY - ZELENÁ DEDINA.
Oprávnené aktivity: budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, zvyšovanie ekologickej stability územia, eliminácia bariérových prvkov, ekostabilizačnéa protierózne
opatrenia v krajine, realizácia a údržba plôch verejnej zelene v sídlach, revitalizácia parkov, tvorba novýchparkov (vrátane kvetinových záhonov) a pod.Podoblasť: Obnova
a tvorba zelených verejných priestranstiev. Oprávnené aktivity:revitalizácia, tvorba a udržiavanie verejných priestranstiev, komunikačných plôchs doplnením drobnej
architektúry, dotváranie centier obcí a ulíc, oddychových zón,športových a detských ihrísk, realizácia drobnej architektúry, budovanie a opravychodníkov pre peších,
cyklotrás a pod. Oprávnení žiadatelia (všetky oblasti): obec, fyzická a právnická osoba, príspevková org., obč. združenie, nadácia

31.10.2014

http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html
Nadácia Renáty
Zmajkovičovej
ludialudom.sk

Súťaž o grant: "Obnov si jedáleň alebo kuchyňu". Cieľ: spoločné stravovacie zariadenia, aby si skultúrnili prostredie jedálenských priestorov, alebo obnovili svoje technické
vybavenie kuchyne určenej k príprave jedál pre predškolské, školské zariadenia a zariadenia pre seniorov. Oprávnení žiadatelia: predškolské zariadenie, ZŠ, SŠ, VŠ,
stravovacie zariadenia pre seniorov. Dotácia: max. 5000 € na 1 projekt. Žiadosť: každý oprávnený uchádzač zaregistruje svoju žiadosť o Grant na portál
www.nadaciarz.ludialudom.sk

15.10.2014

http://www.nadacia-rz.sk/2014/09/02/grantovy-program-na-podporu-zlepsenia-kultury-stravovania-prihasky-od-15-09-2014-do-15-10-2014/

Nadácia VÚB

Výzva: Škola nás baví - zamestnanecká grantová schéma 2015. Cieľ: je podpora aktivít, ktoré prispejú k modernému vzdelávaniu, aktívnemu tráveniu voľného času,
rozvoju záujmov a osobnosti detí. Oprávnení žiadatelia: neziskové org., ZŠ, SŠ, samosprávy, ZUŠ, CVČ, športové kluby. Dotácia: max. 1000 € na 1 projekt. Žiadosť: podáva
sa formou el. formulára

22.10.2014

http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=75

Ministerstvo
hospodárstva SR

Výzva: Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Kód výzvy:KaHR–21DM–1402. Cieľ: je
dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle s službách. 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. 300 000 €. Žiadosť: sa predkladá osobne, alebo poštou na adresu: SIEA, Bajkalská 27, 827

18.11.2014 (1.kolo), 13.1. 2015
(2.kolo)

http://www.mhsr.sk/10979-menu/143781s.
Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o investície do start-upov. Startupy, ktoré budú prijaté do jedného z piatich akcelerátorov, získajú počiatočný kapitál do výšky
7RP. Rámcový program 30,000 eur a prejdú 3 až 6 mesačným intenzívnym procesom akcelerácie. Počas celého programu sa budú stretávať a radiť s viac ako 450 expertami z rôznych oblastí,
odprezentujú svoje produkty na trhu a budú sa snažiť získať ďalšie investície. Dotácia: max. 250 000 € na 1 projekt. Žiadosť: podáva sa formou el.formulára
Európskej komisie

15.12.2014

http://www.dotacie.info/index.php?page=4&id_clanky=1271
Výzva: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií. Cieľ: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva. Výzva zahŕňa nasledujúce podprogramy: 1. knižnice a
knižničná činnosť, 2. múzeá a galérie, 3. ochrana kultúrneho dedičstva, 4. akvizícia galérií a múzeií, 5. akvizícia knižníc. Oprávnení žiadatelia: obec, fyz. a právnické osoby,
Ministerstvo kultúry SR
VÚC, rozpočtové org., príspevkové org., cirkev, obč. združenie, neziskové org. Dotácia: min. 5 % z celkových nákladov na projekt Žiadosť: doručenie žiadosti na adrese: MK
SR, Nám. SNP 33, Bratislava 813 31, potrebná je aj el.registrácia

1.12.2014

http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/2-kulturne-aktivity-v-oblasti-pamatovych-institucii-25c.html
Výzva: Pro Slovakia. Cieľ: podpora projektov na prezentáciu slov.umenia a kultúry vzahraničí, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry. Výzva zahŕňna nasledujúce
podprogramy: 1. prezentácia kultúry a umenia v zahraničí, 2. mobility umelcov a kultúrnych pracovníkov - medzinárodná spolupráca, 3. spolufinancovanie projektov.
Ministerstvo kultúry SR
Oprávnení žiadatelia: obec, VÚC, právnické a fyz.osoby, rozpočtová org., príspevková org., neziskové org. Dotácia: min. 5 % z celkových nákladov na projekt. Žiadosť:
doručenie žiadosti na adrese: MK SR, Nám. SNP 33, Bratislava 813 31, potrebná je aj el.registrácia

15.12.2014

http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/5-pro-slovakia-25f.html
Výzva: Kultúra znevýhodnených skupín.Cieľ: podpora kultúrnych aktivít osôb so zdrav.postihnutím, alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Výzva zahŕňa
Ministerstvo kultúry SR nasledujúce podprogramy: 1. periodická tlač, 2.neperiodická tlač, 3. živá kultúra, 4. neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry osôb so zdrav.postihnutím. Oprávnení
žiadatelia: obec, VÚC, právnické a fyz.osoby, rozpočtová org., príspevková org., neziskové org. Dotácia: min. 5 % z celkových nákladov na projekt. Žiadosť: doručenie
žiadosti na adrese: MK SR, Nám. SNP 33, Bratislava 813 31, potrebná je aj el.registrácia

5.12.2014

http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/6-kultura-znevyhodnenych-skupin-260.html
Výzva: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť, Cieľ:podpora kultúrnej tvorivosti, voľno - časovej kultúrnej aktivity, vzdelávacích programov v kultúre.
Ministerstvo kultúry SR Oprávnené aktivity: organizácia festivalov, prehliadok, súťaží, edukačné aktivity, vedecko - výskumná publikačná činnosť, edukačná aktivity pre deti a mládež a pod.
Oprávnení žiadatelia: obec, VÚC, právnické a fyz.osoby, rozpočtová org., príspevková org., neziskové org. Dotácia: min. 5 % z celkových nákladov na projekt. Žiadosť:
doručenie žiadosti na adrese: MK SR, Nám. SNP 33, Bratislava 813 31, potrebná je aj el.registrácia

5.12.2014

http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/7-nehmotne-kulturne-dedicstvo-261.html
Výzva: Umenie. Cieľ: tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií, vzdelávanie v kultúre. Oprávnené aktivity: verejná prezentácia alebo poublikovanie umelec.reflexií,
vydávanie periodických a neperiodických publikácií, vznik div.inscenácií a umleckých diel, vydávanie hudobných diel, realizácia súťaží, festivalov a pod.Výzva zahŕňa
Ministerstvo kultúry SR nasledujúce podprogramy: 1. divadlo a tanec, 2. hudba, 3. výtvarné umenia, 4. kultúrne aktivity, 5. literatúra a knižná kultúra, 6. podpora aktivít umelcov do 35 rokov.
Oprávnení žiadatelia: obec, VÚC, právnické a fyz.osoby, rozpočtová org., príspevková org., neziskové org. Dotácia: min. 5 % z celkových nákladov na projekt. Žiadosť:
doručenie žiadosti na adrese: MK SR, Nám. SNP 33, Bratislava 813 31, potrebná je aj el.registrácia

2.12.2014

http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/4-umenie-25e.html

Nadácia pre deti
Slovenska

Grantový program: Dôvera. Cieľ: Zdravotná poisťovňa Dôvera chce prispieť k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín (deti, mladí
ľudia do 30 rokov, dospelí). Zútulnenie prostredia zdravotníckych zariadení. Podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za
účelom skvalitňovania a rozširovania doplnkovej starostlivosti. Podpora aktivít zameraných na prevenciu chorôb, zdravého životného štýlu a dôležitosti pohybu. Oprávnené
aktivity: Podpora liečebných a rehabilitačných pobytov, nákup kompenzačných a rehabilitačných pomôcok, pomoc pri napĺňaní špecifických individuálnych potrieb pri
riešení akútnej krízovej situácie, zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti o pacientov, podpora vzdelávania a výmeny
skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti, zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení. Oprávnení žiadatelia: individuálny žiadatelia, organizácie.
Dotácia: min. 100 €, max. 1000 € na 1 projekt. Žiadosť: podáva sa formou el.formuláru

26.10.2014

http://www.nds.sk/galeria-projektov/projekty/grantovy-program-dovera/

Nadácia pre deti
Slovenska

Grantová schéma: Škola rodinných financií na rok 2015. Cieľ:je rozvíjať finančnú gramotnosť mládeže a dôležitých dospelých, ľudí z ohrozených a znevýhodnených
komunít a tým pomôcť zlepšiť ich životnú úroveň, rozšíriť a sprístupniť finančné vzdelávanie pre rodiny, komunity a sociálne slabšie vrstvy. Cieľové skupiny: mladí ľudia vo
veku od 15 rokov, mládež, deti, odchádzajúce z detských domovov, mladé rodiny, rodinní príslušníci, dospelí nad 26 rokov, dôležití dospelí v živote detí a mladých ľudí,
nezamestnaní, mamičky na materskej dovolenke, dospelí zo sociálne znevýhodneného prostredia, klienti komunitných centier. Oprávnení žiadatelia: samospráva, VÚC,
mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, komunitné centrá, neziskové organizácie). Dotácia: max. 2150 € na 1 projekt. Žiadosť: posiela sa el.žiadosť.

http://www.skolarodinnychfinancii.sk/ograntoch.html

15.11.2014

Nadácia ČSOB

Výzva: Zamestnanecký grantový program 2014. Cieľ: hlavným cieľom programu je umožniť zamestnancom ČSOB Finančnej skupiny, aby sprostredkovali pomoc tam, kde
vidia, že je potrebná a kde bude dobre využitá. Podpora je určená pre projekty z oblasti podpory zdravého životného štýlu, ochrany a podpory zdravia detí a podpory
vzdelávania. Oprávnené aktivity: podpora zdravého životného štýlu detí, mládeže, dospelých, zdravotne postihnutých (projekty zb oblasti podpory športu, zdravého a
aktívneho živ.štýlu, napr. revitalizácie a rekonštrukcie ihrísk a hracích plôch, športové turnaje) Oprávnení žiadatelia: prostredníctvom zamestnancov ČSOB Finančnej
skupiny sa o grant môžu uchádzať mimovládne organizácie ( nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné
fondy, účelové zariadenia cirkví ) a školy, vrátane materských škôl. Dotácia: min. 1000 €, max. 3000 € na 1 projekt, Žiadosť: formou el.formulára

14.10.2014

https://www.csob.sk/o-nas/pomahame-a-podporujeme/csob-nadacia/aktivity-a-programy

Nadácia Volkswagen
Slovakia

Grantový program: Stredné školy a technika 2014. Cieľ:Priblížiť žiakom využitie vedomostí v praxi, interdisciplinárne zapojenie žiakov na jednom projekte s reálnym
výsledkom, zlepšiť podmienky vzdelávania na SR, podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktívneho zapájania žiakov do vzdelávacieho
procesu, podporiť iniciatívnych pedagógov a školy. Oprávnení žiadatelia: SŠ s technickým zameraním. Dotácia: max. 2800 € na 1 projekt.
http://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-content/uploads/Stredne-skoly-a-tech_2014_exterm.pdf

31.10.2014

