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AKTUÁLNY PREHĽAD VÝZIEV - 10.03.2015
Riadiaci orgán

Výzva / Opatrenie, priority / Aktivity

Deadline

NOVÉ VÝZVY
Výzva: Obnova výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach "Matematika a práca s informáciami" a "Človek a príroda" Cieľ: popularizácia
predmetov zo vzdelávacích oblastí Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda u žiakov ZŠ a SŠ, podpora nadaných žiakov ich ďalším
vzdelávaním a rozširovaním ich vedomostného obzoru, šírenie nových poznatkov učiteľom predmetov z daných vzdelávacích oblastí. Cieľové
Ministerstvo školstva skupiny: žiaci a učitelia ZŠ a SŠ. Oprávnení žiadatelia: občianske združenia, fyzické osoby, právnické. Dotácia: min. 3000 €, max. 14 900 na 1 projekt
(10 % spolufinancovanie žiadateľa): Žiadosť: je potrebné zaslať poštou na adresu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - sekcia
regionálneho školstva, Stromová 1, 813 30 Bratislava, príp. elektronicky na adresu: matematika-clovek@minedu.sk

26.3.2015

http://www.minedu.sk/13702-sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-msvvas-sr-na-obnovu-vychovy-a-vzdelavania-vo-vzdelavacich-oblastiach-matematika-a-praca-sinformaciami-a-clovek-a-priroda-na-rok-2015/
Medzinárodná organizácia Orange Foundation vyhlásila grantovú výzvu pre mimovládne organizácie na predkladanie projektov zameraných na
oblasť digitálneho vzdelávania, ochrany zdravia detí a matiek a regionálneho rozvoja vo vybraných afrických krajinách. Orange Foundation chce
pomôcť mimovládnym organizáciám na celom svete v ich práci v rámci nadnárodných filantropických projektov. Do tejto výzvy sa teda môžu zapojiť
aj Slovenské neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré spĺňajú podmienky jednotlivých grantových výziev. Cieľom programu „Digitálne
Orange Fundation
27.3.2015
školy“ je poskytnúť bezplatné vzdelávanie v digitálnom formáte pre študentov základných a stredných škôl vo vybraných afrických krajinách. Výzva
Zdravie matiek a detí sa zameriava na podporu projektov na ochranu zdravia a starostlivosť o matky v ťažkej situácií a o deti od 0 do 5 rokov.
Program „Orange Village“ je zameraný na rozvoj miest - inštaláciu zdrojov vody, budovania zdravotných stredísk a škôl. Záujemcovia môžu svoje
projekty zasielať od 16.2.2015 do 27.3.2015 prostredníctvom online prihlášky.
https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje-orange-fundation-vyhlasila-novu-grantovu-vyzvu
Výzva: Terénna sociálna práca v obciach. Kód výzvy: IA ZaSI-NP TSP-6/2015. Cieľ: podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom realizácie terénnej
sociálnej práce v obciach, zvyšovanie kvality výkonu terénnej sociálnej práce. Oprávnení žiadatelia: obec (podmienkou pre obce je: ukončenie
Implementačná
realizácie dopytovo - orientovaného projektu zameraného na terénnu sociálnu prácu v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2010/2.1/02 v termíne od
agentúra pre OP ZaSI
1.1.2015 do 30.06.2015). Žiadosť: formou el.formulára,tiež vytlačenú kópiu zaslať poštou na adresu: IA ZaSI, Špitálska 6, 814 55, Bratislava
http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-tsp-v-obciach/vyzvy1/vyzva-c.-ia-zasi-np-tsp-62015-na-zapojenie-sa-obci-do-np-tsp

31.3.2015

nadácia VUB

Otvorená grantová schéma pre Nádej 2015. Nadácia VÚB vyhlasuje otvorenú grantovú schému pre Nádej s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči .
Tento rok si organizácie môžu požiadať grant na projekty arteterapie a animoterapie, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami alebo
závažným ochorením. Arteterapia je liečba umením a animoterapia zase využíva pozitívne pôsobenie zvieraťa na zdravie človeka. Obidve terapie
prispievajú k rozvoju tvorivých schopností, sociálneho cítenia, harmonicky pôsobia na emocionálny vývin a tak pomáhajú a liečia. Zlepšujú
koncentráciu a pamäť, motoriku, verbálnu i neverbálnu komunikáciu. Nadácia VÚB prerozdelí 30 000 eur, pričom maximálna výška grantu je 1 500
eur. Na základe hodnotenia odbornej komisie podporí celkovo 20 projektov. Granty sú určené organizáciám, ktoré poskytujú služby a terapiu pre ľudí
s postihnutím a sú v priamom a pravidelnom kontakte s ľuďmi s telesným, zmyslovým, mentálnym, resp. kombinovaným postihnutím, deťmi a ľuďmi
s rôznymi ochoreniami či dlhodobo hospitalizovanými. Predpokladom získania finančnej podpory je kvalitne spracovať žiadosť o grant, ktorý
preukáže kompetentnosť a výsledky doterajšej činnosti predkladateľa ako aj projekt venovaný aplikovaniu jednej z vyššie uvedených techník.
Oprávnení žiadatelia: mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
neinvestičné fondy); školy; cirkev alebo účelové zariadenie cirkvi; domovy sociálnych služieb; zdravotnícke zariadenia. Postup pri predkladaní
projektu: Formulár výlučne v elektronickej forme odošlite najneskôr do 31. marca 2015 do 24:00 hod. cez online aplikáciu
https://nadaciavub.egrant.sk. Projekty neprijímajú osobne.

31.3.2015

http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=59
Grantový program Študenti do sveta opäť otvorený! Cieľom grantového programu Študenti do sveta je podporiť najlepších študentov, aby
prostredníctvom zahraničných stáží získavali nové vedomosti a skúsenosti, ale aby našli motiváciu vrátiť sa na Slovensko a zužitkovať nadobudnuté
Nadácia Tatrabanky poznatky u nás doma. Tieto štipendiá sú krátkodobé (max. na 1 rok) a sú určené na nediplomové výmenné študijné stáže na prestížnych
zahraničných univerzitách. Uzávierka predkladania žiadostí: 15. apríla 2015 o 24:00, plánovaná výška grantu: 55 000 eur, maximálna výška podpory
na 1 projekt = 5 000 Eur.

15.4.2015

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-do-sveta/
Podporíme inšpiratívne nápady študentov - Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány študentov a
pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen. Nadácia Tatra banky touto cestou podporí originálne nápady študentov na reálne podnikanie, čím im
dá príležitosť získať a zlepšiť si podnikateľské zručnosti tak, aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní, aby nemuseli hľadať akékoľvek
Nadácia Tatrabanky
zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania alebo nesúvisiace s vyštudovaným odborom. Uzávierka predkladania žiadostí: 25. apríla 2015,
do 24:00, plánovaná výška grantu: 15 000 eur, maximálna výška podpory na 1 projekt = 5 000 Eur.
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/business-idea/

25.4.2015

EEA Grants

SAIA, n. o., ako Správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o projekt EEA/EHP-SK06-IV-V-02
v rámci opatrení Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami a Inštitucionálna spolupráca v stredoškolskom vzdelávaní: V rámci opatrenia
Inštitucionálna spolupráca v stredoškolskom vzdelávaní budú uprednostnené projekty zamerané na: a) získavanie zručností pre praktické využitie
na trhu práce pre všetky sociálne skupiny; b) identifikovanie a prácu s talentami; c) zvýšenie kvality vzdelávania na škole. V rámci projektu je
potrebné kombinovať nasledujúce aktivity v súlade s podmienkami stanovenými v bode 2. tohto článku tak, aby tvorili ucelený projektový zámer: a)
Podpora inštitucionálnej spolupráce vo vzdelávaní medzi strednými školami na Slovensku a v donorských štátoch zahrňujúc aktivity zamerané na
študentov, učiteľov a ďalších zamestnancov stredných škôl. b) Podpora inštitucionálnej spolupráce vo vzdelávaní medzi strednými školami na
Slovensku a v donorských štátoch pri riešení tém spoločného záujmu.Štipendijný program EHP Slovensko – Výzva na predkladanie žiadostí o projekt –
Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní – EEA/EHP-SK06-IV-V-02
5/13 c) Príprava nových učebných pomôcok a metód výučby predovšetkým so zameraním na vzdelávanie s využitím IKT. d) Organizácia vedomostných
súťaží pre študentov (dištančne a/alebo vzájomnou návštevou v trvaní 3 – 13 dní). e) Organizácia letných environmentálnych škôl v trvaní 1 - 3
týždne. f) Organizácia exkurzií a intenzívnych kurzov pre študentov súvisiacich s vyučovacím procesom v trvaní 6 – 13 dní. g) Stáž, odborná prax
študentských skupín alebo učiteľov v nemocniciach, podnikoch, neziskových organizáciách a v iných organizáciách praxe spolupracujúcich so
vzdelávacími inštitúciami. Mobility je možné uskutočniť v trvaní 1 – 3 týždne. Podmienkou je medzinárodná mobilita medzi Slovenskom a donorskými
štátmi, resp. naopak. h) Mobilita študentov s cieľom účasti na jednej z aktivít navrhnutých vyššie (a, d - g).
i) Spolupráca študentov na diaľku na spoločných zadaniach medzi partnerskými inštitúciami s využitím IKT na témy súvisiace s vyučovacím procesom
a/alebo medziodborové témy. j) Organizácia a účasť na odborných seminároch zameraných na problematiku súvisiacu
s vyučovacím procesom a výučbou stredoškolskej mládeže pre pracovníkov škôl v trvaní 6 – 13 dní. k) Mobilita učiteľov s cieľom rozvoja odborného
vedenia predmetov vrátane prípravy učebných pomôcok a pomôcok s využitím IKT v trvaní 2 – 4 týždne. l) Mobilita pracovníkov škôl zameraná na
zlepšenie manažmentu stredných škôl v trvaní 6 - 13 dní. Výška grantu pre stredné školy: od 30.000 - 100.000 Eur.
http://spehp.saia.sk/sk/main/vyzvy/vyzva-eea-ehp-sk06-iv-v-02-institucionalna-spolupraca

11.5.2015

PREDOŠLÉ VÝZVY

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-/

"Program: Európa pre občanov 2014 - 2020". Opatrenie 2.1 Družobné mestá Cieľ: motivovácia 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. Oprávnení žiadatelia: mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia alebo mimovládne neziskové
organzácie reprezentujúce záujmy miestnej samosprávy. Dotácia: 25 000 €, Opatrenie 2.2 Siete partnerských miest. Cieľ: motivovácia občanov k
Európsky kontaktný demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a propagovaním príležitostí na
bod
spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie. Oprávnení žiadatelia: mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia,
všetky úrovne samosprávy, samosprávne združenia a neziskové organizácie reprezentujúce samosprávy. Partneri k projektu: projekt by mal zahŕňať
samosprávy minimálne zo štyroch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ. Dotácia: 150 000 € Žiadosť: formou
el.formulára

Opatrenie 2.1:
1.9. 2015,
Opatrenie 2.2:
1.9. 2015

http://www.europapreobcanov.sk/index.php/granty/

Vyšegrádsky fond

Výzva: Štandartné granty. Program zahŕňa nasledujúce kategórie: 1. kultúrna spolupráca (napr. festivaly, publikácie), 2. vedecké výmeny a
výskum (napr. konferencie, publikácie), 3. vzdelávanie (semináre, letné školy), 4. výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity
pre deti a mládež), 5. cezhraničná spolupráca (projekty na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc), 6. podpora turizmu (sprievodcovia,
prezentácie, veľtrhy) Oprávnení žiadatelia: obec, školy, mimovládne org., verejné inštitúcie (je potrebné vytvoriť partnerstvo s min. 2 partnermi z
krajín V4 - pr. 1 organizátor, 2 partneri). Dotácia: min. 6001 €, max. 10 000 - 15 000 € na 1 projekt. Žiadosť: formou el.formulára

15.3. 2015, 15.9.
2015

http://visegradfund.org/grants/standard_grants/
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: výrobcovavia 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

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.
dobudovanie
dopravného ihriska (exteriérové i interiérové) a zároveň vytvorenie a realizácia interaktívnej súťaže s dopravnou tematikou. Oprávnení
Nadácia Volkswagen
žiadatelia:
MŠ,
príp. neziskové org. a občiansek združenia pôsobiace popri MŠ. Dotácia: max. 3000 € na 1 projekt. Žiadosť: formou el.formulára
Slovakia

20.3.2015

http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/dopravna-vychova-a-ekologia/

Ministerstvo ŽP

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

23.3.2015

http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-kod-opzp-po3-14-4-oc-3-%201-3-2/

Ministerstvo ŽP

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/
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
€ na 1 projekt. Žiadosť: zasielať na adresu: Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82 BRATISLAVA
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10063

31.3.2015

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

Úrad vlády SR

Program: CENTRAL EUROPE 2014 - 2020. Všeobecný cieľ: spoluprácou prekročiť hranice strednej Európy, spraviť z miest a regiónov lepšie miesta pre
život a prácu. PRIORITA 1: Spolupráca v inováciách s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť stred.Európy. Cieľ: zlepšiť udržateľné prepojenia medzi
aktérmi inovačných systémov pre posilnenie regionálnej inovačnej kapacity, zlepšiť schopnosti a podnikateľské zručnosti pre pokrok v ekonomickým
a sociálnych inováciách. Oprávnené aktivity: zvýšenie spolupráce medzi výskumným, verejným a súkromným sektorom, zvyšovanie zručností
zamestnancov v nových technológiách, produktoch, službách a procesoch, zlepšenie technologických a manažérskych kompetencií v podnikaní pre
posilnenie sociálnej inovácie a pod. PRIORITA 2: Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií. Cieľ: Vyvinúť a realizovať riešenia na zvýšenie
energetickej účinnosti a využitie obnoviteľných zdrojov energií vo verejnej infraštruktúre, zlepšiť kapacity pre plánovanie mobility vo funkčných
mestských územiach s cieľom znížiť emisie CO2. Oprávnené aktivity: zlepšenie energetickej efektívnosti, novátorské technológie šetrenia energie, z
lepšenie energetickej výkonnosti - využitie endogénneho potenciálu obnoviteľných zdrojov, nové nízkouhlíkové technológie pre mestskú verejnú
dopravu a pod. PRIORITA 3: Spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast. Cieľ: zlepšiť kapacity environmentálneho
manažmentu pre ochranu a udržateľné využívanie prírodného dedičstva a zdrojov. Zlepšiť kapacity pre udržateľné využívanie kultúrneho dedičstva a
zdrojo. Zlepšiť environmentálny manažment vo funkčných mestských
územiach. Oprávnené aktivity: udržateľné využívanie prírodných zdrojov pre potreby reg.rozvoja, manažérske nástroje pre ochranu a udržateľné
využívanie kultúrneho dedičstva - podpora využívania kultúrneho dedičstva pre regionálny ekonomický rast. Riadenie a zlepšenie kvality
živ.prostredia v mestách. PRIORITA 4: Spolupráca v oblasti dopravy. Cieľ: Zlepšiť plánovanie a
koordináciu regionálnych systémov osobnej dopravy. Zvýšiť využívanie multimodálnych ekologických riešení v nákladnej doprave. Oprávnené
aktivity: zlepšenie regionálnych verejných dopravných systémov osobnej dopravy, zvýšenie podielu logistiky priaznivej pre životné prostredie.
Oprávnení žiadatelia: verejný a súkromný sektor (je potrebné vytvoriť partnerstvo min.z 3 krajín - aspon 2 musia byť zo stred.Európy.) Dotácia: min.
85 % z celkových nákladov. Žiadosť: formou el.formulára.
http://www.central2014.gov.sk/

13.4.2015

Ministerstvo
zdravotníctva

OP Zdravotníctvo. Kód výzvy: OPZ/2015/2.1/01. Výzva: Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia ambulantných zdravotníckych
zariadení s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia pri ochoreniach skupiny 5. Opatrenie 2.1 Rekonštrukcia a modernizácia
zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Cieľ: zabezpečiť zdravotnícke vybavenie a informačno - komunikačné technológie ambulantných
zdravotníckych zariadení s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5 (choroby obehovej sústavy,onkologické ochorenia, vonkajšie
príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy). Oprávnené aktivity: výstavba, nadstavba, rekonštrukcie nemocnice, príp. pavilónov,
nákup zdravotníckej techniky, stavebno - technologické riešenia infraštruktúry zdravotníckeho zariadenia a pod. Opravnení žiadatelia: obec,
samoprávny kraj, právnická osoba, nezisková org., príspevková org., rozpočtová org. Dotácia: min. 50 000 €, max. 2 000 000 € na 1 projekt. Žiadosť:
je možné zasielať poštou, kuriérom, príp. osobné doručenie na adresu: Min. zdravotníctva SR, Riaiaci orgán pre OPZ, Sekcia eur. programov a
projektov - odbor posudzovania projetkov, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52, Bratislava

11.5.2015

http://opz.health-sf.sk/aktualne-vyzvy/vyzva-opz-20152101-pre-polikliniky-a-zdravotne-strediska

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.

14.5.2015

www.rozvojvidieka.webnode.sk/products/a22-1-2014-iuventa-erasmus-2014-sportove-akcie/

Ministerstvo
zdravotníctva

OP Zdravotníctvo. Kód výzvy: OPZ 2015/PO1/01. Výzva: Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia špecializovaných a všeobecných
nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5. Opatrenie 1.1: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných
nemocníc, 1.2 Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc. Cieľ: zabezpečiť zdravotnícke vybavenie a informačno komunikačné technológie špecializovaných alebo všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5 (choroby obehovej
sústavy,onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej a tráviacej sústavy). Oprávnené aktivity: výstavba, nadstavba,
rekonštrukcie nemocnice, príp. pavilónov, nákup zdravotníckej techniky, stavebno - technologické riešenia infraštruktúry zdravotníckeho zariadenia a
pod. Oprávnení žiadatelia: právnické osoby, neziskové org., príspevkové org. Dotácia: min. 500 000 €, max. 4 000 000 € na 1 projekt. Žiadosť: je
možné ju zasielať poštou, kuriérom, príp, osobné doručenie na adresu: Min.zdravotníctva SR, Riadiaci orgán pre OPZ, Sekcia eur. programov a
projektov - odbor posudzovania projektov, Limbová 2, P.O. BOX 52, 837 52, Bratislava
http://opz.health-sf.sk/aktualne-vyzvy/vyzva-opz-2015po101-pre-vseobecne-a-specializovane-nemocnice

22.5.2015

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 občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, nezisková organizácia, združenie
(projekty na
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: dotáciu je možné použiť na
podporu: všeobecne prospešných služieb, verejnoprospešných účelov, podnikania a zamestnanosti, voľnočasových a vzdelávacích aktivít detí a
TN samosprávny kraj mládeže, športových, kultúrnych, vzdelávacích a sociálnych projektov. 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

30.9.2015

http://www.tsk.sk/financie/prispevky-a-dotacie/ziadosti-o-dotacie-na-rok-2015.html?page_id=203823

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

