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AKTUÁLNY PREHĽAD VÝZIEV - 9.1. 2015
Riadiaci orgán

Výzva / Opatrenie, priority / Aktivity

Deadline

NOVÉ VÝZVY
Výzva: SLUŽBY mladým. Kód výzvy: D/1/2015 Cieľ: zabezpečenie informačných a poradenských služieb pre mládež a služieb v oblasti dobrovoľníctva
mládeže. Oprávnení žiadatelia: Občianske združenia, nadácie a neziskové organizácie Oprávnené aktivity: pracovné stretnutia a rokovania,
Ministerstvo školstva, informačné dni, dobrovoľnícke činnosti v prospech širšej komunity, tvorba nástrojov na šírenie informácií. Cieľová skupina: mládež, mladí vedúci,
vedy a výskumu
mládežnícki vedúci a pracovníci s mládežou. Dotácia: max. 25 000 € (regionálna úroveň), 50 000 € (nadregionálna úroveň) na 1 projekt. Žiadosť:
predkladá sa elektronicky v systéme NELSON, písomná forma žiadosti sa doručuje na adresu: IUVENTA, Búdková 2, 811 04 Bratislava 1

19.1.2015

https://www.iuventa.sk/sk/Granty/Nova-generacia-Programov-PRE-MLADEZ-na-roky-2014-2020/Vyzvy-a-formulare.alej

Nadácia PONTIS +
Nadačný fond DM
drogerie markt

Zamestnanecký grantový program: "Chceme si pomáhať". Cieľ: pomoc jednotlivcom alebo rodinám v ťažkej životnej situácií. Pomoc je určená pre
rodinu alebo ľudí z blízkeho okolia zamestnanca na konkrétny účel, ktorý pomôže zlepšiť zdravotný stav, či zvýšiť kvalitu života. Oprávnení žiadatelia:
jednotlivci, ktorí majú preukázateľné vážne zdravotné alebo sociálne znevýhodnenie. Je potrebné mať odporučenie zamestnanca DM, ktorý je v
riadnom pracovnom pomere. Oprávnené aktivity: úhradu nákladov na rehabilitáciu, liečbu, terapeutický pobyt, kúpu prístroja a rôznych
zdravotníckych pomôcok, zabezpečenie ošetrovateľskej služby, náklady spojené so vzdelávaním detí a pod. Dotácia: min. 250 €, max. 500 € na 1
projekt Žiadosť: formou el.formulára

31.1.2015

http://www.nadaciapontis.sk/clanok/aj-v-roku-2015-zamestnanci-dm-drogerie-markt-podporia-svojich-blizkych/1337

Ministerstvo ŽP SR

Ministerstvo ŽP SR

OP: Životné prostredie. Výzva: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy. Kód výzvy: OPŽP-PO3-14-4 Cieľ: je znižovanie
emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší, ako aj emisií skleníkových plynov v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej
základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov. Oprávnené aktivity: znižovanie emisií základných a ostatných
znečisťujúcich látok v ovzduší, najmä tuhých znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH (zmena
palivovej základne na environmentálne prijateľnejšie palivo, likvidácia kotolne a napojenie sa na centrálny zdroj tepla), znižovanie emisií skleníkových
plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v
prospech využívania obnoviteľných zdrojov. Oprávnení žiadatelia: ústredné orgány št. správy, prípsevkové a rozpočtové org., obec, VÚC,
mikroregióny, právnické osoby. Dotácia: max. 95 % z celkových nákladov, min. 5 % spolufinancovanie žiadateľa. Žiadosť: zasielať na adresu:
Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálnych programov a projektov, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-kod-opzp-po3-14-4-oc-3-%201-3-2/
OP: Životné prostredie. Výzva: Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania. Kód výzvy: OPŽP-PO4-14-1. Cieľ: je
podrobný prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží a ich prieskum, vrátane vypracovania analýz rizika, štúdií uskutočniteľnosti a
programov sanácie v SR a ríprava všetkých relevantných podkladov pre sanáciu environmentálnych záťaží. Oprávnení žiadatelia: obec, rozpočtové a
príspevkové org., VÚC, ZMOS, právnické a fyzické osoby. Oprávnené aktivity: monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží a spracovanie
rizikových analýz. Dotácia: max. 95 % z celkových nákladov, min. 5 % spolufinancovanie žiadateľa. Žiadosť: zasielať na adresu: Ministerstvo životného
prostredia SR, Sekcia environmentálnych programov a projektov, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

23.3.2015

23.3.2015

http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-kod-opzp-po4-14-1-4-4/

Ministerstvo
zdravotníctva SR

OP Zdravotníctvo: Prioritná os 1: Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc. Opatrenie 1.1 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
špecializovaných nemocníc , Opatrenie 1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc. Oprávnené aktivity: nákup
špecializovanej, diagnostickej a demonštračnej zdravotníckej techniky na všeobecnú a špecializovanú detekciu (vrátane dodávky techniky, jej
montáže a nevyhnutných stavebných úprav) v súlade s existujúcim a budúcim dopytom po službách a potrebami zdravotníckeho zariadenia a predpokladaný
regiónu Oprávnení žiadatelia: vlastníci, dlhodobí nájomcovia, alebo správcovia infraštruktúry špecializovaných a všeobecných nemocníc. Dotácia: 16 termín vyhlásenia
335 319,81 € (finančná alokácia na výzvu) Prioritná os 2: Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám. Opatrenie: 2.1 Rekonštrukcia a
výzvy: január
modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Oprávnené aktivity: vybudovanie pripojenia na vysokorýchlostný internet, dodávku a
2015
výmenu morálne zastaraných informačných technológií a iného prístrojového vybavenia (vrátane dodávky techniky, jej montáže a nevyhnutných
stavebných úprav). Oprávnení žiadatelia: vlastníci, dlhodobí nájomcovia, alebo správcovia infraštruktúry polikliník a zdravotných stredísk, kde je 5 a
viac poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Dotácia: 15 105 603,80 € (finančná alokácia na výzvu)
http://opz.health-sf.sk/harmonogram-vyziev/indikativny_harmonogram_vyziev_na_rok_2015

PREDOŠLÉ VÝZVY
Program: "Obnovme si svoj dom 2015". Cieľ: podpora, obnova, ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva. Program obsahuje nasledujúce
podprogramy: 1. obnova kultúrnych pamiatok, 2. obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách UNESCO, 3.aktivity kultúrnej politiky a edičnej
činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu 4. obnova a konzervácia torzálnej architektúry. Oprávnené aktivity: podprogram 1.:
reštaurátorské práce, tradičné stavebné technológie a umelecko - remeselné práce pri obnove pamiatok, obnova / reštaurovanie významných
sakrálnych pamiatok, obnova objektov, ktoré sú v kritickom stavebno - technickom stave, 2. reštaurátorsképráce na obnovu UNESCO pamiatok, 3.
Ministerstvo kultúry
publikovanie odbornej literatúry v oblasti ochrany pamiatkového fondu, realizácie workshopov zameraných na podporu tradičných stavených
SR
technológií a umelecko - remeselných prác pri obnove kultúrnych pamiatok, 4. obnova a konzervácia kultúrnych pamiatok, terénne úpravy a
prístupové komunikácie, obnova hradných ruín, mestských alebo iných opevnení, kaštieľov, vojenských bunkrov a iných pamätníkov, historických
parkov a záhrad. Oprávnení žiadatelia: fyzické osoby (občan, živnostník), právnické osoby, obec, VÚC, rozpočtová a príspevková org., cirkev,
občianske združenie, nezisková org., nadácia, Dotácia: min. 5 % z celkových nákladov na projekt, Žiadosť: zasieľať poštou na adresu: Ministerstvo
kultúry SR - odbor projektového riadenia, Nám. SNP 33, Bratislava, 813 31
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/1-obnovme-si-svoj-dom-25b.html

16.1.2015

Úrad vlády SR

Nadácia PONTIS

Výzva: Kultúra národnostných menšín na rok 2015. Cieľ: je zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných
menšín, výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín, interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou
väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami. Program sa člení na nasledujúce podprogramy: 1. zachovanie, vyjadrenie, ochrana a
rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín. Oprávnené aktivity: napr. edičná činnosť, podpora periodickej a neperiodickej tlače,
zvukových a multimediálnych nosičov a elektronických výstupov, výskum kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín, vzdelávacie
projekty. 2. výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín. Oprávnené aktivity: výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv
národnostných menšín, analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšín. 3. interetnický a interkultúrny dialóg a
porozumenie medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami. Oprávnené aktivity: vzájomné porozumenie a
zbližovanie medzi národnostnými skup., medzi národnostnou väčšinou a menšinami, poznávanie spoločných kultúrnych, umeleckých a vedeckých
hodnôt a tradícií, spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí, výmenné
programy, pobyty, spoločné vzdelávacie podujatia, vedomostné a umelecké súťaže pre deti a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín.
Oprávnení žiadatelia: obec, VÚC, nadácia, občianske združenie, nezisková org., cirkev, rozpočtová org., príspevková org. Dotácia: min. 500 € a max.
150 000 € na 1 projekt. Žiadosť: formou el.formulára
http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2015/
Otvorený grant: Fond pre transparentné Slovensko. Cieľ: je rozvoj etického správania a transparentnosti verejného života na Slovensku. Podporiť a
posilniť existujúce alebo naplánované aktivity vybraných organizácií. Jeho zámerom nie je vytváranie nových umelých aktivít pre účely tohto
programu. Obsahom predloženého projektu môže byť aj plán rozvoja v jednej z existujúcich oblastí činnosti organizácie.Oprávnení žiadatelia:
občianske združenia, neziskové org. poskytujúce verejnoprospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, zariadenia cirkví (organizácia, ktorá žiada o
grant, musí mať v predkladanom projekte minimálne 3-ročnú prax a musí vedieť zdokladovať výsledky svojej činnosti). Oprávnené aktivity: zvyšovať
transparentnosť verejného života s víziou dlhodobých zmien v súlade s poslaním a stratégiou organizácie, presadzovať systémové riešenia zamerané
na zmenšovanie priestoru pre korupciu, hľadať nové, inovatívne IT riešenia, experimentálne aplikácie, databázy a pod. zamerané na kontrolu
využívania verejných zdrojov, vyhodnocovať účinnosť existujúcich nástrojov na vytváranie verejného tlaku na riešenie "high level corruption" a
realizovať prieskumy a analýzy prostredia. Dotácia: min. 10 000 €, max. 30 000 € na 1 projekt. Žiadosť: podáva sa formou el. formulára

19.1.2015

20.1.2015

http://www.nadaciapontis.sk/clanok/otvorene-grantove-kolo-fondu-pre-transparentne-slovensko/1332
Operačný program Cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013. Oblasť podpory 1.6 Fond mikroprojektov na predkladanie žiadosti o finanční
príspevok. Kód výzvy: 18/FMP. Cieľ: cezhraničná integrácia a posilnenie dlhodobých foriem spolupráce, vytváranie a posilňovanie kontaktov a
cezhraničná spolupráca obyvateľov, regiónov a regionálnych štruktúr. Oprávnené aktivity: cestovný ruch: a s ním spojené aktivity zaisťujúce publicitu
Región Biele Karpaty a propagáciu atraktivít pohraničného územia v následujúcich oblastiach: 1. kultúrno - poznávacie formy cestovného ruchu (napr. tradície, zvyky,
v spolupráci s TSK folklór, výstavy, kulturne pamiatky, pamätihodnosti a prírodní bohatstvo), 2. športovo - rekreačné formy cestovného ruchu: agroturistika, cyklotrasy
a cyklistické chodníky, turistika a turistické zajímavosti, naučné chodníky, gastronomické cesty. Oprávnení žiadatelia: obec, združenia obcí,
samosprávny kraj, školy (ZŠ, SŠ, súkromné, cirkevné), neziskové org., príspevkové a rozpočtové org., nadácia. Dotácia: min. 3000 €, max. 8500 €
(max. 85 % z celkových nákladov).
http://www.tsk.sk/hlavna-stranka/regionalny-rozvoj/strukturalne-fondy-v-obdobi-2007-2013/cezhranicna-spolupraca-srcr/fond-mikroprojektov.html?page_id=9715

20.1.2015

IUVENTA

Program: ERASMUS+ 2014 Športové akcie. Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj
ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami. Vzdelávacie inštitúcie a
organizácie a jednotlivci týmto dostali nové možnosti organizovať kvalitné vzdelávacie mobility v Európe a prostredníctvom nich sa na nich aj
22.1. 2015, 4.5.
zúčastniť, alebo spolupracovať na nadnárodných projektoch v sektoroch školského, odborného, vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania
2015
dospelých, mládeže a športu. Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu/Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa týkajú výlučne
Európskeho týždňa športu 2015; Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu/Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa netýkajú
Európskeho týždňa športu 2015
www.rozvojvidieka.webnode.sk/products/a22-1-2014-iuventa-erasmus-2014-sportove-akcie/

17 ročník súťaže: Progresívne, cenovo dostupné bývanie na rok 2014. Cieľ: je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo
dostupných riešení bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej alebo
sociálnej núdzi a prostredníctvom najúspešnejších realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby. Predmetom súťaže sú: bytové budovy
Ministerstvo dopravy,
dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky v priebehu roka 2014. Súťaž je vypísaná v nasledovných kategóriách: bytové domy s
výstavby a
úsporným riešením bytov (byty v novopostavených bytových domoch), rodinné domy (úsporne riešené rodinné domy, vrátene bytov získaných
regionálneho rozvoja
zmenou stavby), formy bývania odlišného štandardu (byty nižšieho štandardu, ubytovane a bývanie pre občanov v hmotnej a sociálnej núdzi),
SR
obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba nebytových priestorov na byty (rôzne formy a obnovy bytových domov, získavanie
štandartných bytov zmenou stavby - rekonštrukcia, nadstavba, prístavba, prestavba nebytových priestorov nab byty a pod.). Prihláška je dostupná
na internete.

31.1.2015

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=169506
Bilaterálny fond na národnej úrovni pre rok 2014. Cieľ: hlavným cieľom bilaterálneho fondu na národnej úrovni je finančne podporiť proces
posilňovania bilaterálnych vzťahov medzi inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku a v donorských štátoch a to prostredníctvom: a) posilňovania a
rozvoja existujúcich bilaterálnych vzťahov v oblasti relevantného komponentu; b) vytvorenia nových väzieb a možností pre spoluprácu s ohľadom na
jej dlhodobú udržateľnosť; c) vytvorenie bilaterálnej dimenzie implementácie grantov EHP a Nórska. Oprávnené aktivity: výzva zahŕňa 3 tématické
komponenty: 1. kultúrny komponent: organizácia podujatia a účasť na podujatí – podpora organizácie podujatí na SR alebo v donorských štátoch s
ohľadom na zapojenie partnerov zo SR a z donorských štátov (napr. vedecká konferencia, odborný seminár/workshop/kurz, výstava, vernisáž, súťaž,
Finančný
koncert, festival, expozícia, tvorivá dielňa, audiovizuálne podujatie, prehliadka, predstavenie), študijná cesta do donorského štátu (žiadateľ) alebo na
mechanizmus EHP a SR (partner) 2. environmentálny komponent: organizácia podujatia - podpora organizácie podujatí v environmentálnej oblasti na SR alebo v
NFM
donorských štátoch s ohľadom na zapojenie partnerov zo SR a z donorských štátov, študijná cesta do donorského štátu (žiadateľ) alebo na SR
(partner), sieťovanie medzi slov. inštitúciami a inštitúciami v donorských štátoch v environmentálnej oblasti (v oblasti ochrany životného prostredia a
environmentálneho manažmentu, v oblasti prispôsobenia sa zmenám klímy, zelenej energetiky a obnoviteľných zdrojov) 3. sociálny komponent:
organizácia odborného / vedeckého podujatia v sociálnej oblasti – ochrany detí a mládeže v ohrození. Oprávnení žiadatelia: právnické osoby
registrované na Slovensku (súkromné alebo verejné subjekty, mimovládne org.). Žiadateľ na realizáciu aktivity, na ktorú žiada príspevok musí mať
minimálne jedného partnera z donorského štátu alebo medzinárodnú organizáciu. Tento partner môže byť s finančnou alebo bez finančnej účasti na
realizovaní aktivity. Dotácia: min. 1000 €, max. 10 000 € na 1 projekt. Žiadosť: zasiela sa elektronicky.
http://www.eeagrants.sk/data/att/15531_subor.pdf

31.1.2015

IUVENTA

4.2.2015
Program: ERASMUS+ 2014. Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne
(jednotlivé akcie
1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami. Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a jednotlivci
majú rôzne
týmto dostali nové možnosti organizovať kvalitné vzdelávacie mobility v Európe a prostredníctvom nich sa na nich aj zúčastniť, alebo spolupracovať
termíny
na nadnárodných projektoch v sektoroch školského, odborného, vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania dospelých, mládeže a športu.
uzatvárania
Kľúčová akcia 1 – Mobilita jednotlivcov: Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže
žiadostí, je
Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov: Strategické partnerstvá v oblasti mládeže, Znalostné aliancie,
potrebné
Aliancie pre sektorové zručnosti, Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
sledovať
Kľúčová akcia 3 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže, Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za
priebežne počas
rozhodnutia v oblasti mládeže
roka 2015)
http://rozvojvidieka.webnode.sk/products/a4-2-2014-iuventa-erasmus-2014-/

Výzva: Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu. Kód výzvy: ROP-3.1-2014/01. Oblasti podpory: 1. Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií 2. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do
nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Cieľ: Zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej
úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania ich vybavenia a revitalizácia významných pamiatkových
objektov v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu. Oprávnené aktivity:
Ministerstvo
pôdohospodárstva a rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni (knižnice, múzeá, galérie) a s tým
rozvoja vidieka SR spojené obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia (prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, modernizácia a rekonštrukcia stavieb, zvyšovanie
energetickej hospodárnosti budov, obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu, sadové a parkové úpravy v areáli). Oprávnení žiadatelia:
obec, VÚC, ústredný orgán štátnej správy Dotácia: min. 173 684 €, 2 490 000 € max. Žiadosť: doručiť poštou, príp. osobne do podateľne na adresu:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - útvar implementácie programov regionálneho rozvoja, Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava

18.2.2015

http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=56&page=1
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:
31.5. 2015
a)
občianske
združenie;
b)
nadácia;
c)
nezisková
organizácia
poskytujúca
všeobecne
prospešné
služby;
d)
neinvestičný
fond;
e)
nezisková
organizácia
EEA grants - Nadácia
(projekty na
registrovaná podľa Zákona č. 116/85 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom; f) združenie právnických osôb; g) účelové výmenné pobyty,
EKOPOLIS
zariadenia cirkvi; h) Slovenský Červený kríž. Vo Fonde bilaterálnej spolupráce môže Žiadateľ predložiť Žiadosť o NFP len spoločne s partnerskou
stáže)
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 €.
http://www.eeango.sk/aoi/sk/vyzvy.html#vyzva_bilateral

Nadácia Orange

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

priebežne

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

Ústredie práce,
soc.vecí a rodiny

Výzva: Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti. Kód: 1/2014/ XXXIV-2/ §
priebežne
54. Cieľ: podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie resp. znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a v prípade potreby podpora
(ukončenie
vzdelávania zamestnancov prijatých do zamestnania z oprávnenej cieľovej skupiny. Oprávnené aktivity: 1.aktivita podpora vytvárania pracovných
realizácie projektu
miest u vybraných zamestnávateľov z oprávnenej cieľovej skup., prijatých do prac. pomeru na plný/polovičný pracovný úväzok, na dobu najmenej 12
do vyčerpania
mes. 2. aktivita poskytovanie príspevkov na podporu vzdelávania (nie je povinná aktivita). Oprávnení žiadatelia: neziskové org., mikro, malý a
fin.prostriedkov)
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-bezbsk.html?page_id=414552

