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AKTUÁLNY PREHĽAD VÝZIEV - 8.12. 2014
Riadiaci orgán

Výzva / Opatrenie, priority / Aktivity

Deadline

NOVÉ VÝZVY

Úrad vlády SR

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

19.1.2015

http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2015/
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
Región Biele Karpaty publicitu a propagáciu atraktivít pohraničného územia v následujúcich oblastiach: 1. kultúrno - poznávacie formy cestovného ruchu (napr. tradície,
v spolupráci s TSK zvyky, 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

Dotácie na podporu rozvoja soc. služieb a vykonávanie opatrení sociálno - právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Oprávnení žiadatelia: obec,
združenie obcí, VÚC, neverejný poskytovateľ soc.služby, osoba vykonávajúca soc.kuratelu a ochranu detí. Oprávnené aktivity (pre obec, združenie
obcí, VÚC): nákup materiálno-technického vybavenia (priestory na výkon odborných metód práce, odborných činností, pracovnej terapie, výchovnovzdelávacej činnosti, rehabilitačnej činnosti, voľnočasových aktivít, vykurovacie zar. a inej techniky, výkon odborných metód práce), vytváranie
Ministerstvo práce,
bezbariérového prostredia (nákup technických zariadení na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu),
sociálnych vecí a
priebežne
rekonštrukciu a stavebné úpravy, kúpa osobného motorového vozidla, kúpu špeciálneho osobného motorového vozidla. Oprávnené aktivity (pre
rodiny
neverejných poskytovateľov soc.služieb, osoby vykonávajúce soc.kuratelu): mzda alebo plat zamestnanca, odmenu zamestnanca, preddavok na
poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, zabezpečenie
rekreačnej činnosti pre dieťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení. Žiadosť: v
el.forme
http://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/poziadat-dotaciu/dotacia-podporu-rozvoja-socialnych-sluzieb-vykonavanie-opatreni-socialnopravnej-ochrany-detisocialnej-kurately.html

PREDOŠLÉ VÝZVY
Výzva: Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality. Cieľ: cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré
umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania. Oprávnené aktivity:
znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti, zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí, eliminácia sociálne patologických
Rada vlády SR pre
javov v rizikových skupinách, eliminácia propagácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií (film,
prevenciu kriminality
televízia, rozhlas, internet, tlačoviny, miestne oznamovacie prostriedky, obecné noviny, oznamovacie tabule, školské rozhlasové vysielanie a pod.).
Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby (dotáciu nemožno poskytnúť pre štátnu rozpočtovú org., štátnu príspevkovu org. alebo štátny
účelový fond) Dotácia: 66 000 € na 1 projekt. Žiadosť: musí byť doručená príslušnému okresnému úradu v sídle kraja

15.12.2014

http://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2015
7RP. Rámcový
program Európskej
komisie

Výzva: Výzva na predkladanie žiadostí o investície do start-upov. Startupy, ktoré budú prijaté do jedného z piatich akcelerátorov, získajú počiatočný
kapitál do výšky 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

15.12.2014

http://www.dotacie.info/index.php?page=4&id_clanky=1271
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
Ministerstvo kultúry
spolupráca, 3. spolufinancovanie projektov. Oprávnení žiadatelia: obec, VÚC, právnické a fyz.osoby, rozpočtová org., príspevková org., neziskové
SR
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
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/5-pro-slovakia-25f.html

15.12.2014

Národný projekt: Podpora opatrovateľskej služby. Cieľ: zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby v regiónoch, umožniť občanom s ťažkým
zdravotným postihnutím , občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom zotrvať vo svojej rodine a komunite s náležitou odbornou
pomocou. Hlavným cieľom poskytovania opatrovateľskej služby je podpora zotrvania klienta vo svojom prirodzenom prostredí a zníženie dopytu po
inštitucionálnej starostlivosti. Vytvorí sa vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzických osôb a ich rodín viesť
Implementačná
agentúra pre OP ZaSI samostatný život, podporí sa integrácia cieľovej skupiny do spoločnosti. Podporí sa aj súbeh pracovného a rodinného života pre rodinných
príslušníkov cieľovej skupiny žijúcich v spoločnej domácnosti .Oprávnení žiadatelia: obec, nezisková org., organizácia poskytujúca všeobecne
prospešné služby, cirkev a charita. Žiadosť: podáva sa formou el.formulára, a poštou na adresu: Implementačná agentúra pre Operačný program
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Špitálska 6, 814 55 Bratislava

31.12.2014

http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-pos/oznamenie-o-moznosti-predkladania-ziadosti-na-zapojenie-sa-do-narodneho-projektu-podpora-opatrovatelskej-sluzby

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/
Nadácia SLSP

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. Žiadosť: projekty sa podávajú formou elektronickej podateľne.

priebežne,
najneskôr do
31.12.2014

http://rrakn.sk/2014/02/25/otvoreny-grant-2014-slovenska-sporitelna-podavanie-projektov-do-31-12-2014/

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 99, Bratislava.
http://www.mhsr.sk/10979-menu/143781s.

13.1. 2015
(2.kolo)

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,
koncert, festival, expozícia, tvorivá dielňa, audiovizuálne podujatie, prehliadka, predstavenie), študijná cesta do donorského štátu (žiadateľ) alebo na
Finančný
mechanizmus EHP a SR (partner) 2. environmentálny komponent: organizácia podujatia - podpora organizácie podujatí v environmentálnej oblasti na SR alebo v
donorských štátoch s ohľadom na zapojenie partnerov zo SR a z donorských štátov, študijná cesta do donorského štátu (žiadateľ) alebo na SR
NFM
(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.

31.1.2015

http://www.eeagrants.sk/data/att/15531_subor.pdf
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
Ministerstvo
objektov v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu. Oprávnené aktivity:
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
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:
EEA grants - Nadácia a) občianske združenie; b) nadácia; c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby; d) neinvestičný fond; e) nezisková organizácia
EKOPOLIS
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 €.

18.2.2015

31.5. 2015
(projekty na
výmenné
pobyty, stáže)

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

Nadácia PONTIS

Výzva: "Zlepšite si úroveň angličtiny". Cieľ: Ide o kvalitatívne interaktívne online školenie s aktivitami ako čítanie, písanie, počúvanie a rozprávanie
(pomocou systému na rozoznávanie reči). Okrem samotnej angličtiny sa dá naučiť aj rôznym iným veciam – sú tam témy v angličtine ako líderstvo a
manažment, písanie biznis listov, riadenie stretnutí, negociácia a prezentovanie. Navyše sa dá v kurze nájsť terminológia z rôznych oblastí
podnikania. Užívateľ si môže nastaviť obtiažnosť kurzu, aby vyhovoval znalostiam angličtiny konkrétneho účastníka. Aby ste si zlepšili angličtinu, je
potrebné si vyčleniť minimálne 2 dni po 2 hodniny v týždni. Licencií je obmedzené množstvo. Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové org.
Žiadosť: formou el.formulára

priebežne

http://www.nadaciapontis.sk/clanok/zlepsite-si-uroven-anglictiny-uplne-zadarmo/1279

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
priebežne
zohľadňujú potreby ľudí, pre ktorých sú určené. Oprávnení žiadatelia: mimovládna nezisková organizácia; obec/mesto; zariadenie sociálnych
počas roka 2014
služieb; príspevková/rozpočtová organizácia; kultúrna inštitúcia. Je potrebné s Nadáciou vopred odkonzultovať projektový zámer.
http://www.nadaciaorange.sk/sk/specialne-prilezitosti

Ministerstvo
dopravy, výstavby a Dotácie Ministerstva na obstaranie nájomných bytov, na obstaranie technickej vybavenosti, na odstránenie systémových porúch, na obstaranie
priebežne
regionálneho rozvoja náhradných nájomných bytov, pozemkov a technickej vybavenosti.
počas roka 2014
SR
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=132931

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
miest u vybraných zamestnávateľov z oprávnenej cieľovej skup., prijatých do prac. pomeru na plný/polovičný pracovný úväzok, na dobu najmenej 12 projektu do
mes. 2. aktivita poskytovanie príspevkov na podporu vzdelávania (nie je povinná aktivita). Oprávnení žiadatelia: neziskové org., mikro, malý a
vyčerpania
stredný podniky, podnikatelia - zamestnávatelia. Dotácia: schválený rozpočet na aktivitu č. 1 -5 456 968,22 €, na aktivitu č. 2 - 900 000,00 €.
fin.prostriedkov)

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

