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AKTUÁLNY PREHĽAD VÝZIEV - 05.02. 2015
Riadiaci orgán

Výzva / Opatrenie, priority / Aktivity

Deadline

NOVÉ VÝZVY
Výzva: Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Cieľ: presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd, predchádzanie všetkým formám
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Oprávnené aktivity: podporu výchovy a vzdelávania
detí a mládeže v oblasti ľudských práv a slobôd, podporu vzdelávania a školenia v oblasti ľudských práv a slobôd, zvyšovanie informovanosti
verejnosti v oblasti poznania svojich práv a povinností, poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc v oblasti ľudských práv
Ministerstvo
a slobôd, analytickú, expertnú a edičnú činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd, zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok, podporu
zahraničných vecí SR kultúrnych aktivít a spoločensko - vedných aktivít, zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva. Oprávnení žiadatelia: obec,
občianske združenie, nadácia, nezisková org., cirkev, príspevková a rozpočtová org., fyzické osoby, fyzické osoby (min. 18 rokov), fyzické a právnické
osoby oprávnené na podnikanie. Dotácia: min. 5000 €, max. 50 000 € na 1 projekt. Žiadosť: najskôr potrebná registrácia v el.systéme a vytlačenú
žiadosť zaslať na adresu: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - odbor ľudských práv, Hlboká cesta 2, 833 36, Bratislava 37

20.2.2015

https://www.mzv.sk/sk/ministerstvo/dotacie_zo_statneho_rozpoctu-dotacie_zamerane_na_podporu_a_ochranu_ludskych_prav_a_slobod
Výzva: Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl. Cieľ: je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 2020
dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách. Oprávnené aktivity: prístavba materských škôl
formou modulov, prístavba materských škôl formou nadstavby, výstavba nových materských škôl formou modulov, rekonštrukcia priestorov pre
Ministerstvo školstva potreby materských škôl (prednostne priestorov, ktoré sa využívali alebo v súčasnosti využívajú na výchovno-vzdelávaciu činnosť). Oprávnení
žiadatelia: obce (ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali fin. prostriedky na rozšírenie kapacít MŠ z prostriedkov EÚ, na objekt, ktorý je predmetom
SR
žiadosti o dotáciu). Dotácia: min. 15 000 €, max. 100 000 € na 1 projekt. Žiadosť: zasielať poštou na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu SR - sekcia regionálneho školstva, Stromová 1, 813 30 Bratislava

25.2.2014

http://www.minedu.sk/dotacie-na-rozsirenie-kapacit-materskych-skol/

Nadácia J&T

Grant pre právnické osoby - ľudia chorí a s hendikepom. Cieľ: pomoc ľuďom chorým a s handicapom so zapojením do bežného života, nákup
kompenzačných pomôcok a rekonštrukcie. Oprávnené aktivity:nákup kompenzačných pomôcok ako napr. vozíky, chodítka a špeciálne postele s
matracom, nákup pomôcok za účelom zvýšenia kvalifikácie alebo nadobudnutia zručností klientov, bezzbariérové stavebné úpravy, rekonštrukcie.
Oprávnení žiadatelia: domovy sociálnych služieb, stacionáre, špeciálne základné školy, chránené dielne. Dotácia: závisí od projektu. Žiadosť: formou
el.formulára.
http://www.nadaciajt.sk/grant-pre-pravnicke-osoby-ludia-chori-a-s-handicapom-c97.html

28.2.2015

Grantový program: "Stredoškoláci do sveta" Cieľ: podpora slovenských študentov stredných škôl (hlavne študenti gymnázií a odborných stredných
škôl s maturitou). Cieľom programu je pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami,
stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzmi a pod.) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na
polrok alebo celý školský rok. Cieľová skupina: študenti 2., 3., 4., 5. ročníka gymnázia / SOŠ s maturitou so študijným priemerom do 1,4 z
Nadácia Tatrabanky predchádzajúceho ukončeného ročníka. Oprávnené aktivity: dotáciu je možné použiť na: pokrytie nevyhnutných nákladov priamo súvisiacich s
krátkodobým vzdelávacím podujatím v zahraničí alebo so štúdiom na zahraničnej škole (registračné poplatky, školné, zdravotné a úrazové poistenie,
cestovné a miestnu dopravu, ubytovanie, nutné učebné a výskumné materiály a pod.). Dotácia: max. 1500 € na 1 projekt. Žiadosť: žiadosť sa
predkladá formou el.formulára.

10.3.2015

http://mladez.sk/grantova-vyzva/stredoskolaci-sveta/
Grantový program: "Bezpečne na cestách". Cieľ: zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky a tým prispieť i k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti;
podporiť záujem detí a žiakov o dopravnú výchovu, zlepšiť podmienky vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy Oprávnené aktivity: realizáciu, príp.
Nadácia Volkswagen
dobudovanie dopravného ihriska (exteriérové i interiérové) a zároveň vytvorenie a realizácia interaktívnej súťaže s dopravnou tematikou. Oprávnení
Slovakia
žiadatelia: MŠ, príp. neziskové org. a občiansek združenia pôsobiace popri MŠ. Dotácia: max. 3000 € na 1 projekt. Žiadosť: formou el.formulára

20.3.2015

http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/dopravna-vychova-a-ekologia/
Dotácie na individuálne potreby obcí 2015. Cieľ: odstránenie havarijných situácií budov, ktoré sú v majetku obce, ich rekonštrukcia a modernizácia
Oprávnené
aktvity: riešenie havarijných situácií na majetku obce, rekonštrukcia a modernizácie majetku, údržba budov, verejného osvetlenia a
Ministerstvo financií
rozhlasu
v
obci.
Oprávnení žiadatelia: obec, VÚC, obč.združenie, nadácia, nezisková org., cirkev, právnické osoby. Dotácia: min. 1000 €, max. 13 500
SR
€ na 1 projekt. Žiadosť: zasielať na adresu: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82 BRATISLAVA

31.3.2015

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10063
Kód výzvy: 4/2015. Cieľ: finančne podporiť výrobu slovenských audiovizuálnych diel, obnova a rozvoj technologickej základne určenej na výrobu a
šírenie audiovizálnych diel, uskutočňovanie verejných kultúrnych podujatí na v oblasti audiovizuálnej kultúry, šírenie a prezentácia audiovizuálnych
diel. Výzva zahrňuje nasledujúce programy: PROGRAM 3 - Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry a žiadosti o
poskytnutie dotácie alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou. Oprávnené aktivity: výskum v oblasti audiovízie so zameraním na efektívne štatistické
zisťovanie, vytváranie databáz, odbornú reflexiu audiovizuálnej kultúry najmä v zameraní na kontinuálnu hodnotovú reflexiu, na efektivitu využívania
podpory z verejných zdrojov a na technologický rozvoj v oblasti audiovizuálneho priemyslu v SR, vzdelávacie projekty v oblasti audiovizuálnej kultúry
16.3. 2015, 1.6.
Audiovizuálny fond a filmového umenia, výskum spotrebiteľského správania divákov vo vzťahu k uvádzaniu audiovizuálnych diel v SR, vzdelávacie projekty v oblasti
2015, 12.10. 2015
audiovizuálnej kultúry a umenia. PROGRAM 4 - digitalizácia jednosálových kín prostredníctvom premietacej technológie D-cinema podľa
štandardov DCI alebo modernizácia menších kín prostredníctvom technológie E-cinema HD, podpora rozvoja jednosálových kín digitalizovaných
technológiou D-cinema. Oprávnení žiadatelia: výrobcovia slov.audiovizuálnych diel (ďalej len AD), autori a spoluautori AD, fyzické osoby, právnické
osoby, neziskové org., nadácie. Dotácia: 300 000 € (finančné prostriedky určené pre Program 4), 200 000 € (finančné prostriedky určené pre Program
3). Žiadosť: zasielanie žiadostí poštou, el,formou, príp. osobne doručenie na adresu: Audiovizuálny fond, Grösslingová 53, 811 09 Bratislava
http://www.avf.sk/vyzvy/challenge42015.aspx

Výzva: 5 / 2015. Cieľ: finančne podporiť výrobu slovenských audiovizuálnych diel, obnova a rozvoj technologickej základne určenej na výrobu a
šírenie audiovizálnych diel, uskutočňovanie verejných kultúrnych podujatí na v oblasti audiovizuálnej kultúry, šírenie a prezentácia audiovizuálnych
diel. Výzva zahrňuje nasledujúci program: PROGRAM 1: podprogramy:
1.1.1. - vývoj hraných audiovizuálnych diel
1.2.1 - vývoj dokumentárnych audiovizuálnych diel
Audiovizuálny fond 1.3.1 - vývoj animovaných audiovizuálnych diel
Oprávnené aktivity (pre celý program 1): tvorivé stvárnenie témy týkajúcej sa dejín a historického kontextu SR a strednej Európy s dôrazom na
medzinárodný koprodukčný a distribučný potenciál kinematografického diela, tvorivé rozvíjanie filmových žánrov s dôrazom na potenciál projektu
audiovizuálneho diela pre mladého diváka. Oprávnení žiadatelia: výrobcovavia slov.audiovizuálnych diel (ďalej len AD), autori a spoluautori AD,
fyzické osoby, právnické osoby, neziskové org., nadácie. Dotácia: 500 000 € (finančné prostriedky na program 1). Žiadosť: zasielanie žiadostí poštou,
el,formou, príp. osobne doručenie na adresu: Audiovizuálny fond, Grösslingová 53, 811 09 Bratislava

predkladanie
žiadostí v
termínoch: 22.1.13.4. 2015, 1.8.23. 11. 2015

http://www.avf.sk/vyzvy/challenge52015.aspx

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
regiónu Oprávnení žiadatelia: vlastníci, dlhodobí nájomcovia, alebo správcovia infraštruktúry špecializovaných a všeobecných nemocníc, príspevkové
org., neziskové org. Dotácia: 16 335 319,81 € (finančná alokácia na výzvu), min. 95 % z celkových nákladov (prijímateľ je obec, príp. iný subjekt
verejnej správy), 100% z celkových nákladov (prijímateľom je organizácia št.správy).
Prioritná os 2: Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám. Opatrenie: 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej
zdravotnej starostlivosti. Oprávnené aktivity: vybudovanie pripojenia na vysokorýchlostný internet, dodávku a výmenu morálne zastaraných
informačných technológií a iného prístrojového vybavenia (vrátane dodávky techniky, jej montáže a nevyhnutných stavebných úprav). Oprávnení
žiadatelia: obec, VÚC, 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). Žiadosť: doručiť poštou, príp.osobne na adresu:
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37
http://opz.health-sf.sk/harmonogram-vyziev/indikativny_harmonogram_vyziev_na_rok_2015

PREDOŠLÉ VÝZVY

priebežne ??

IUVENTA

Program: ERASMUS+ 2014. 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 jednotlivé akcie
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
rekonštrukcia,
rozširovanie a modernizácia pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni (knižnice, múzeá, galérie) a s tým
pôdohospodárstva a
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

Nadácia COOP
Jednota

9. ročník Grantový program: "Nech sa nám netúľajú" Cieľ: poskytnúť deťom alternatívu trávenia voľného času so zameraním na podporu
pohybových aktivít v zdravom prostredí hlavne u detí a mládeže, ako aj na kultúrnu a umeleckú oblasť, pričom projekt sleduje aj cieľ dať šancu.
Zmyslom programu je „dostať deti z ulice“, motivovať ich, aby našli cestu k svojim záľubám, rozvíjali svoje nadanie a naučili sa aktívne a zmysluplne
využívať svoj voľný čas. Oprávnené aktivity: predovšetkým vytvorenie a rozvoj voľnočasových aktivít školopovinných detí. Oprávnení žiadatelia:
organizácie, fyzické osoby, združenia, základné a umelecké školy, CVČ a iné subjekty, ktoré splnia podmienky účasti. Dotácia: max. 1600 € na 1
projekt. Žiadosť: zasielať na adresu: COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava

28.2.2015

http://www.coop.sk/sk/zakaznik/nadacia-jednota-coop/nech-sa-nam-netulaju
Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí na rok 2015. Oprávnení žiadatelia: obec. Dotácia: 180 000 € (objem dotácií určených
Ministerstvo dopravy, na rok 2015). Žiadosť: žiadosť o dotáciu spolu s povinnými prílohami zasielať na adresu: MDVaRR, Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05
Bratislava
výstavby a
regionálneho rozvoja
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=134922

28.2.2015

"Program: Európa pre občanov 2014 - 2020". Opatrenie 1.1 Európska pamiatka. Cieľ: zvyšovať povedomie o pamiatke, spoločnej histórii, hodnotách
a cieli Únie. Oprávnení žiadatelia: mestá, obce, kraje, neziskové organizácie, združenia pamätníkov, kultúrne, mládežnícke, vzdelávacie vedecké
organizácie, združenia alebo partnerské mestá. Partner projektu: projekt by mal zahŕňať organizácie aspoň z 1 členskej krajny. Dotácia: 100 000 €,
Opatrenie 1.1:
Opatrenie 2.1 Družobné mestá Cieľ: motivovácia občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby
2.3.2015,
politiky Únie zo strany občanov a propagovaním príležitostí na spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie. Oprávnení žiadatelia:
Opatrenie 2.1:
mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia alebo mimovládne neziskové organzácie reprezentujúce záujmy miestnej
2.3. 2015, 1.9.
Európsky kontaktný
samosprávy. Dotácia: 25 000 €, Opatrenie 2.2 Siete partnerských miest. Cieľ: motivovácia občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni
2015, Opatrenie
bod
Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a propagovaním príležitostí na spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo
2.2: 2.3. 2015,
na úrovni Únie. Oprávnení žiadatelia: mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia, všetky úrovne samosprávy, samosprávne
1.9. 2015,
združenia a neziskové organizácie reprezentujúce samosprávy. Partneri k projektu: projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne zo štyroch
Opatrenie 2.3:
účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ. Dotácia: 150 000 € Opatrenie 2.3 Projekty občianskej spoločnosti Cieľ:
1.3. 2015
motivácia občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a
propagovaním príležitostí na spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie. Žiadosť: formou el.formulára
http://www.europapreobcanov.sk/index.php/granty/

Stredoeurópska
nadácia

Grantový program PRO LIBRIS 2015. Program obsahuje nasledujúce podprogramy: 1. vydávanie knižných publikácií mladých slovenských autorov do
35 rokov, 2. vydávanie prekladovej umeleckej literatúry Cieľ: je podpora prvého vydania prozaických a básnických diel mladých autorov píšucich v
slovenskom jazyku a/alebo prvého vydania prekladu umeleckej literatúry z tvorby súčasnej európskej literatúry do slovenského jazyka. Oprávnení
žiadatelia: fyzické a právnické osoby, občianske združenie vykonávajúce vydaveteľskú činnosť Oprávnené aktivity: grant je možné použiť na: odmeny
autorov textovej a obrazovej časti a polygrafické náklady, preklady umeleckých diel, vydanie básnického resp.prozaického diela. Dotácia: max. 3000 5000 € na 1 projekt. Žiadosť: formulár je dostupný na internete, je potrebné zaslať ho na adresu: Stredoeurópska nadácia; Sasinkova 12; 811 08
Bratislava

2.3.2015

http://www.cef.sk/podpora/ziadam-cef-o-podporu/

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/

23.3.2015

Ministerstvo ŽP SR

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

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

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
zúčastniť, alebo spolupracovať na nadnárodných projektoch v sektoroch školského, odborného, vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania
dospelých, mládeže a športu. Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu/Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa týkajú výlučne
Európskeho týždňa športu 2015 a Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu/Neziskové európske športové podujatia, ktoré sa netýkajú
Európskeho týždňa športu 2015

14.5.2015

www.rozvojvidieka.webnode.sk/products/a22-1-2014-iuventa-erasmus-2014-sportove-akcie/
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:
31.5. 2015
Vyhľadávanie partnerov a tvorba partnerstiev; 2.2. Prioritná oblasť 2: Výmena skúseností, stáže, výmenné pobyty a sieťovanie. Oprávnení žiadatelia:
EEA grants - Nadácia
(projekty na
občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, nezisková organizácia, združenie
EKOPOLIS
výmenné pobyty,
právnických osôb, účelové zariadenia cirkvi, Slovenský Červený kríž. Vo Fonde bilaterálnej spolupráce môže Žiadateľ predložiť Žiadosť o NFP len
stáže)
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/oblasti-podpory.html#bilateral
Dotácia z rozpočtu TSK na rok 2015. Oprávnení žiadatelia: obce, právnické osoby na území TSK. Oprávnené aktivity: TSK môže poskytnúť dotáciu
žiadateľovi len na podporu: a) všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, b) podnikania a
TN samosprávny kraj zamestnanosti, c) voľnočasových a vzdelávacích aktivít detí a mládeže, obyvateľov kraja v športových, kultúrnych, sociálnych a vzdelávacích akciách /
projektoch.Dotácia: max. 3300 € na 1 projekt Žiadosť: žiadosť o dotáciu spolu s povinnými prílohami predložiť osobne, príp. poštou na adresu:
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01, Trenčín
http://www.tsk.sk/financie/prispevky-a-dotacie/ziadosti-o-dotacie-na-rok-2015.html?page_id=203823

30.9.2015

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

priebežne

