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AKTUÁLNY PREHĽAD VÝZIEV - 19.11.2014
Riadiaci orgán

Výzva / Opatrenie, priority / Aktivity

Deadline

NOVÉ VÝZVY

Nadácia PONTIS

Grantový program "Zamestnanci Lear pomáhajú". Cieľ: je podpora užitočných projektov, ktoré prispejú k zlepšeniu prostredia. Oprávnené aktivity:
obsahom projektu môžu byť napríklad nasledovné aktivity: vybudovanie destského ihriska, organizovanie pravidelných mimoškolských aktivít pre
deti a mládež, pomoc zmysluplne tráviť voľný čas ľudom v domove dôchodcov záchrana kultúrnych a historických pamiatok v obciach a ich okolí,
získanie podpory na zachovanie miestnych zvykov, tradícií a remesiel, umelecké aktivity, a mnoho ďalších aktivít, ktoré prinesú zlepšenie vo vašom
okolí Oprávnení žiadatelia: mimovládne org. (občianske združenia, neziskové org. poskytujúce verejnoprospešné služby, neinvestičné fondy, účelové
zariadenia cirkvi), obce a mestá, príspevkové a rozpočtové org., školy Dotácia: max. 3000 € na 1 projekt. Žiadosť: formou el. formulára, o grant môžu
žiadať len žiadatelia s odporučením zamestnanca spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., závod Senec

10.12.2014

http://www.nadaciapontis.sk/clanok/grantovy-program-zamestnanci-lear-pomahaju/1301

Nadácia PONTIS

Ministerstvo práce,
soc.vecí a rodiny

Zamestnanecký grantový program 2015: Skills To Succeed. Cieľ: je získať zručnosti, ktoré môžu byť uplatnené pri získaní zamestnania, alebo
rozbehnutí vlastného biznisu. Oprávnené aktivity: realizovanie pracovných zručností – príprava / zabezpečenie rekvalifikačných kurzov, tréningy pre
znevýhodnené skupiny ľudí zamerané na pracovné návyky, programy realizované ako pracovná terapia, realizovanie všeobecných zručností pre
nájdenie si zamestnania – písanie životopisu, tréningy komunikačných zručností, absolvovanie intershipu, príprava aktivít, smerujúcich k zvýšeniu
sociálnych zručností – tréningy na finančnú gramotnosť, budovanie sociálnych, profesijných sietí, tréningy lídrovských zručností, tréningy tzv.
životných zručností (soft skills), realizácia aktivít smerujúcich k pracovným a sociálnym zručnostiam zdravotne znevýhodnených skupín – rozvoj
chránených dielní, vzdelávacie aktivity alebo súťaže pre začínajúcich podnikateľov Oprávnení žiadatelia: mimovládne neziskové org. (nadácie,
občianske združenia, neziskové org. poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví), školy, samosprávy
(mestá, obce) Dotácia: max. 2000 € na 1 projekt Žiadosť: každý projekt musí byť odporučený zamestnancom Accenture. Odporúčanie vpisuje
žiadateľ grantu priamo vo formulári ešte pred podaním projektu, žiadosť je vo forme el. formulára
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/grantovy-program-ktory-pomaha-zamestnavat-ludi/1290
Prioritné oblasti podpory rozvoja soc. služieb, podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately a podpory rodovej
rovnosti pre rok 2015. 1.OBLASŤ -. ROZVOJ SOC. SLUŽIEB: podpora terénnej formy sociálnej služby, podpora vytvárania bezbariérového prostredia
formou stavebnej úpravy alebo rekonštrukcie v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby,
ktoré dovŕšili dôchodkový vek, podpora materiálno– technického vybavenia zariadení sociálnych služieb, čo sa týka priestorov na výkon 2.OBLASŤ PODPORA VYKONÁVANIA OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOC. KURATELY:podpora (vrátane materiálno-technickej podpory)
programov a odborných metód práce, podpora odborných metód práce (vrátane materiálno-technickej podpory), podpora (vrátane materiálnotechnickej podpory) vykonávania resocializačných programov resocializačných stredísk a programov krízových stredísk.
Prioritné oblasti podpory rodovej rovnosti: 1. Plnenie úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na
roky 2014 – 2019, 2. Plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019
http://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/

12.12.2014

priebežne

Program: Kultúrne poukazy 2015. Cieľ: podpora vzťahu detí a mládeže a ich pedagógov ku kultúrnym hodnotám, vytvorenie podmienok pre aktívnu
účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní školskej mládeže, podpora konkurencie medzi kultúrnymi inštitúciami s cieľom zvýšenia kvality
Ministerstvo kultúry ich činnosti, podpora adresnosti a prehľadnosti štátnej dotácie kultúrnym inštitúciám na základe reálneho záujmu občanov o ich služby (nie na
SR
základe individuálneho posúdenia úradníkov a rôznych komisií), prehľad záujmu detí a mládeže o kultúru a monitorovanie návštevnosti kultúrnych
inštitúcií touto vekovou kategóriou. Oprávnení žiadatelia: školy (ZŠ, SŠ). Žiadosť: potrebná el.registrácia a zaslanie protokolu na adresu: Min. kultúry
- odbor projektového riadenia, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava

5.12.2014

https://www.kulturnepoukazy.sk/kp15/index.html
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
http://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2015
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Výzva: Komunitné centrá. Kód výzvy: IA ZaSI-NP KC/01-2014 Cieľ: Podpora sociálnej inklúzie
a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na marginalizované rómske komunity prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v komunitných
centrách (ďalej len KC). Poslaním KC je prostredníctvom poskytovania komplexnej sociálnej služby, odborných činností, iných činností a aktivít KC
prispieť ku komunitnému rozvoju. Cieľová skupina: sociálne vylúčené skup. alebo skup. ohrozené sociálnym vylúčením, zamestnanci vykonávajúci
politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore. Oprávnené aktivity: rozšíriť výkon odborných činností, iných
Implementačná
agentúra pre OP ZaSI činností a aktivít prostredníctvom KC, podpora na zlepšenie osobnej hygieny, podpora a "naštartovanie" zmien v oblasti zdravého a čistého
životného prostredia príslušníkov MRK, zníženie rizika vzniku, pretrvávania alebo nárastu sociálno-patologických javov v prostredí, v ktorom sú
situované MRK, podpora miestneho rozvoja, zlepšenie vzájomnej interakcie príslušníkov MRK a ostatného obyvateľstva obcí, kvalifikačný rozvoj
poskytovateľov služieb starostlivosti KC. Oprávnení žiadatelia: obce a mestá, neziskové org., cirkevné org., VÚC, občianske združenia, nadácie,
príspevkové org. Dotácia: závisí od rozpočtu projektu. Žiadosť: zaslať poštou na adresu: Implementačná agentúra pre OP ZaSI, Špitálska 6, 814 55
Bratislava
http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-komunitne-centra/vyzvy2/aktualizovana-vyzva-ia-zasi-np-kc01-2014

Výzvy z uplynulých monitorovaní pokračujú na nasledujúcich stranách

15.12.2014

platí až do
odvolania

PREDOŠLÉ VÝZVY

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.

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

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

Nadácia otvorenej
spoločnosti

Výzva: Secondary School Scholarship Program – štipendiá pre stredoškolákov. Cieľ: študenti spoznajú životný štýl v zahraničí prostredníctvom
pobytov v rodinách, vzdelávacích programov, klubových a komunitných aktivít. Cieľová skupina: program je určený študentom 2. ročníka gymnázií a
sexty osemročných gymnázií a lýceí. Program zahŕňa tieto typy podprogramov: 1. ASSIST – ročný študijný pobyt v USA: podmienkou štipendia je
zotrvanie v USA počas celých 10 mesiacov. 2. Davis International Scholars Program – dvoj až trojročný študijný pobyt v USA: študenti majú možnosť
získať štipendium na štúdium na jednej zo štyroch súkromných internátnych škôl v USA, ktoré sú členmi tohto programu. Študenti budú školu
navštevovať dva až tri roky a štúdium ukončia záverečnými skúškami. 3. HMC – ročný študijný pobyt vo Veľkej Británii: cieľom podprogramu je
umožniť študentom zo strednej a východnej Európy štúdium na prestížnych britských školách. O štipendium sa môžu uchádzať len študenti, ktorých
rodičia v roku 2014 nedosiahnu kumulovaný príjem vyšší ako 25000 GBP 4. HMC Reduced Fee Scheme – ročný až dvojročný študijný pobyt vo Veľkej
Británii.

28.11.2014

http://www.osf.sk/sk/secondary-school-scholarship-program-stipendia-pre-stredoskolakov

Nadácia INTENDA

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: študenti ZŠ a SŠ vo veku 6-21 rokov.
Dotácia: závisí od rozpočtu projektu.
http://www.intenda.sk/granty/podporujeme-talenty-otvorena-schema-0

30.11.2014

Výzva: Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií. Cieľ: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva. Výzva zahŕňa nasledujúce
Ministerstvo kultúry podprogramy: 1. knižnice a knižničná činnosť, 2. múzeá a galérie, 3. ochrana kultúrneho dedičstva, 4. akvizícia galérií a múzeií, 5. akvizícia knižníc.
SR
Oprávnení žiadatelia: obec, fyz. a právnické osoby, 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
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/2-kulturne-aktivity-v-oblasti-pamatovych-institucii-25c.html

1.12.2014

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,
Ministerstvo kultúry realizácia súťaží, festivalov a pod. Výzva zahŕňa nasledujúce podprogramy: 1. divadlo a tanec, 2. hudba, 3. výtvarné umenia, 4. kultúrne aktivity, 5.
SR
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
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/4-umenie-25e.html
Výzva: Kultúra znevýhodnených skupín.Cieľ: podpora kultúrnych aktivít osôb so zdrav.postihnutím, alebo inak znevýhodnených skupín
obyvateľstva. Výzva zahŕňa nasledujúce podprogramy: 1. periodická tlač, 2.neperiodická tlač, 3. živá kultúra, 4. neformálne vzdelávanie v oblasti
Ministerstvo kultúry
kultúry osôb so zdrav.postihnutím. Oprávnení žiadatelia: obec, VÚC, právnické a fyz.osoby, rozpočtová org., príspevková org., neziskové org.
SR
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/709/6-kultura-znevyhodnenych-skupin-260.html
Výzva: Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť Cieľ: podpora kultúrnej tvorivosti, voľno - časovej kultúrnej aktivity, vzdelávacích
Ministerstvo kultúry programov v kultúre. 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.
SR
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/709/7-nehmotne-kulturne-dedicstvo-261.html

Nadácia EKOPOLIS

Grantový program: Zelené oázy 2015 - 9.ročník. Cieľ: program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré
slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť, podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni. Oprávnené
aktivity: podpora aktivít zameraných na vytvorenie, revitalizáciu a/alebo trvalú starostlivosť o kultúrne, historicky a prírodne zaujímavé a cenné
územia: parky, záhrady, školské areáli, sady, vodné toky a plochy, mokrade, náučné a turistické chodníkovy a trasy a pod. Tiež úprava parku, záhrady
alebo iného verejného priestranstva, obnova zelene v obci, starostlivosť o ekologicky cennú lokalitu, vyčistenie divokej skládky alebo vodného toku,
úprava alebo vyznačenie náučného chodníka alebo trasy pre nemotorovú dopravu, zveľadenie školskej záhrady, zriadenie učebne v prírode...Všetky
aktivity musia byť zrealizované formou dobrovoľníckej činnosti. Oprávnení žiadatelia: samosprávy miest a obcí, neziskové org. (kluby, spolky,
združenia), školy a školské zariadenia, neformálne skupiny. Dotácia: nadácia rozdelí 56 000 € na projekty. Žiadosť: formou el.formulára.

2.12.2014

5.12.2014

5.12.2014

8.12.2014

http://www.oazy.sk/o-programe
Súťaž: Najlepšia inovácia v cestovnom ruchu. Cieľ: Vyzdvihnúť originálne myšlienky a kreatívne nápady, ktoré podporujú rozvoj turizmu na
Ministerstvo
Slovensku. Ministerstvo chce poukázať na to, že inovácie sú dnes už nevyhnutnosťou, a zároveň poukázať na najzaujímavejšie pozitívne príklady z
dopravy, výstavby a
praxe. Chce motivovať všetkých slovenských podnikateľov, aby čo najviac využívali vlastnú kreativitu a neustále tak zlepšovali kvalitu ponúkaných
regionálneho rozvoja
služieb. Oprávnení žiadatelia: organizácie pôsobiace v cest.ruchu. Kontaktná osoba: Martin Kóňa (hovorca MDVaRR), Nám.slobody 6, 810 05,
SR
Bratislava
http://www.dotacie.info/index.php?page=4&id_clanky=1217&id_category=9&strana=1

10.12.2014

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Výzva: Podpora podnikateľskcýh aktivít v cestovnom ruchu. Kód: KaHR-31DM1401. 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
Slovenská inovačná a aktivitama ces.ruchu. Oprávenené aktivity: výstavba nových objektov a zariadení ces.ruchu, rozšírenie, príp, prístavba nových zariadení,
energetická agentúra 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
http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-31dm-1401/143734s
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

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

11.12.2014

15.12.2014

15.12.2014

http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/5-pro-slovakia-25f.html
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

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

priebežne

priebežne

Iuventa

Úrad vlády SR

KOMPRAX - program 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 sú mladí
vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a pracovníci pracujúci v oblasti vzdelávania.
http://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Home.alej
Dotácie ÚV SR - dotáciu z rozpočtovej kapitoly úradu vlády za príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť na podporu: a) 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

priebežne
počas roka 2014

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

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

Vyšehradský fond

Grantové kolá medzinárodného vyšehradského fondu.: Small Grants, Standard Grants. Hlavným 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
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
priebežne
prostrediu, zvýšenie bezpečnosti detí a v neposlednom rade oživenie náplne voľného času mladej generácie. Súťaž je určená pre deti a mládež z
počas roka 2014
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.
http://www.zelenaskola.sk/pre-skoly/aktuality/hlada-sa-energia
http://www.energiazblizka.sk/home/hlada-sa-energia/

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

priebežne
počas roka 2014

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/
Výzva: Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti. Kód: 1/2014/ XXXIV-2/ §

priebežne
(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
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 €.
54. Cieľ: podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie resp. znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a v prípade potreby podpora

Ústredie práce,
soc.vecí a rodiny

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

