INFO SERVIS - ref. regionálneho rozvoja a strategického plánovania MsÚ Handlová, 046/3510585

AKTUÁLNY PREHĽAD VÝZIEV - 06 /2015
Riadiaci orgán

Výzva / Opatrenie, priority / Aktivity

Deadline

NOVÉ VÝZVY
Grantová výzva 2015. Cieľ: je podpora projektov sociálnej inklúzie a projektov, ktoré prispievajú k potláčaniu rôznych foriem sociálnej exklúzie.
ŠPECIFICKÉ CIELE: Podporiť zamestnanosť – projekty zamerané na začlenenie do pracovného procesu dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie, odborné vzdelávanie a kvalifikácia týchto uchádzačov, projekty umožňujúce ich prepravu do zamestnania. Podporiť solidaritu
– projekty zamerané na opätovné začlenenie do spoločnosti, zvyšovanie solidarity v spoločnosti, občiansku uvedomelosť mladých ľudí, projekty
Nadácia GRANVIA
umožňujúce ubytovanie sociálne vylúčených osôb Cieľové skupiny: osoby v hmotnej núdzi, osoby vylúčené zo spoločnosti/z trhu práce. Oprávnené
aktivity: inklúzia prostredníctvom práce (školenia, odborné poradenstvo), odborné vzdelanie a kvalifikácia (rekvalifikačné vzdelávacie kurzy), odborné
vzdelávaie a kvalifikácia, doprava do zamestnania (zvýšenie mobility osôb bez dopravných prostriedkov). Oprávnení žiadatelia: neziskové org., občianske
združenia, účelové zariadenia cirkví, právnické osoby. Dotácia: max. 15 000 € na 1 projekt. Žiadosť: formou el.formulára

30.6.2015

http://www.nadacia-granvia.sk/sk/grantova-vyzva/grantova-vyzva-2015.html

Výzvy: Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami. Cieľ: revitalizovať lesy po
prírodných katastrofách, lesných požiaroch, záchrana, príp. obnova lesov poškodených škodcami. Oprávnení žiadatelia: fyzické a právnické osoby (obec).
Oprávnené aktivity: ozdravné opatrenia v lesoch poškodených v dôsledku zmeny klímy, premnožením kalamitných škodcov či vplyvom iných
Pôdohospodárska
významných biotických a abiotických škodlivých činiteľov, revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev (vrátane obnovy lesných porastov, ochrany,
platobná agentúra
ošetrovania a výchovy lesov) zničených alebo výrazne destabilizovaných lesnými požiarmi, prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami, vrátane
výskytu škodcov rastlín, ktorí môžu spôsobiť zamorenie v lesoch. Dotácia: min. 10 000 € a max. 1 000 000 € na 1 projekt. Žiadosť: zasielať poštou, príp.
osobné doručenie na adresu: Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava.

http://www.apa.sk/index.php?navID=512

18.9.2015

Výzva: Zlepšenie zdravotného stavu lesov. Cieľ: podpora prevencie škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a
katastrofickými udalosťami. Oprávnené aktivity: zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch (zahrádzanie bystrín, budovanie a rekonštrukcia technických
Poľnohospodárska diel na účely ochrany pred povodňami), zlepšenie ochrannej protipožiarnej infraštruktúry (výstavba, rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest;
platobná agentúra realizácia komplexného protipožiarneho monitorovacieho systému), zlepšenie zdravotného stavu lesov. Oprávnení žiadatelia: právnické (obce), ktoré
obhospodarujú lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov, obcí, cirkvi, štátu a fyzické osoby. Dotácia: min. 10 000 € a max. 2 000 000 €. Žiadosť: zasielať
poštou, príp. osobné doručenie na adresu: Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava.

18.9.2015

http://www.premier-consulting.sk/oblasti-podpory/lesnici/

Nadácia SPP

1.kategória - SPPoločne pre ľudí: Oblasť – kultúra: kultúrno-spoločenské, kultúrno-výchovné a verejnoprospešné podujatia určené pre rôzne skupiny
obyvateľstva. Oblasť – šport: športové akcie, projekty z oblasti športu a športovo-pohybové aktivity určené pre rôzne skupiny obyvateľstva.
2. kategória: SPPoločne pre domovinu: Oblasť – vzdelávanie: vzdelávacie a rozvojové projekty z oblasti ekológie, ochrany, rozvoja a skvalitnenia
životného prostredia v obci, komunite alebo regióne. Oblasť – životné prostredie: podporíme projekty zamerané na vybudovanie, rozvoj, skvalitnenie a
obnovu verejných priestorov, športovísk, detských ihrísk a parkov. Cieľom podpory je ochrana prírody, skvalitnenie a zveľaďovanie životného prostredia.
Oprávnení žiadatelia: mimovládne organizácie, školské zariadenia, kultúrne inštitúcie, športové zariadenia, obce a mestá. Minimálna výška podpory 3
000,-€- maximálna 6 000,-€

13.7.2015

http://www.sppolocne.sk/sk/podmienky/vseobecne-podmienky
Opatrenie: Investície do hmotného majetku - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde. Oprávnené aktivity: výstavba, dostavba,
Poľnohospodárska
prestavba a rekonštrukcia lesných ciest a prístupu k lesnej pôde. Oprávnení žiadatelia: obhospodarovatelia lesa v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o
platobná agentúra
lesoch, ktorí obhospodarujú les s minimálnou výmerou 10 ha. Dotácia: min. 10 000 €, max. 1 000 000 €. Žiadosť: zaslať poštou, príp. osobné doručenie:
PPA, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava
http://www.apa.sk/index.php?navID=509

PREDOŠLÉ VÝZVY

18.9.2015

IUVENTA

Program: ERASMUS+ 2015. Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7
jednotlivé akcie
mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami. Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a jednotlivci týmto
majú rôzne
dostali nové možnosti organizovať kvalitné vzdelávacie mobility v Európe a prostredníctvom nich sa na nich aj zúčastniť, alebo spolupracovať na
termíny
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 sledovať
Aliancie pre sektorové zručnosti, Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže
priebežne počas
Kľúčová akcia 3 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládeže, Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za
roka 2015
rozhodnutia v oblasti mládeže

http://rozvojvidieka.webnode.sk/products/a4-2-2014-iuventa-erasmus-2014-/

Výzva: URBACT III. - siete pre akčné plánovanie. Cieľ: zlepšiť kapacitu miest na riadenie udržateľných mestských politík, posilniť kapacitu na tvorbu
Ministerstvo
integrovaných stratégií udržateľného mestského rozvoja, zlepšiť miestne politiky prostredníctvom konkrétneho akčného plánovania, výmena poznatkou,
dopravy, výstavby a
skúsenosti, problémou a možné riešenia špecifických politických/strategických výziev. Oprávnení žiadatelia: obce, je potrebné vytvoriť partnerstvo z
regionálneho
mestami z 28 členských krajín EÚ, vrátene Švajčiarska a Nórska. Dotácia: závisí od počtu projektových partnerov a ich konkrétnych potrieb. Žiadosť:
rozvoja
formou el. formulára SYNERGIE – CTE (žiadosť sa predkladá v anglickom jazyku)!!!

16.6.2015

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=173928
Výzva: Podpora činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky. Cieľ: Zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky (motorových a
nemotorových) a ich povedomia pri dodržiavaní zásad a všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa cestnej premávky na území SR.
Oprávnené aktivity: samostatné nasvietenie plochy vodorovného značenia priechodu pre chodcov, optické zvýraznenie dopravnými gombíkmi alebo s
Ministerstvo vnútra prerušovaným doplnkovým signálom, osadenie meračov rýchlosti motorových vozidiel, nákup mobilných detských dopravných ihrísk a údržba a
modernizácia funkčných detských dopravných ihrísk. Oprávnení žiadatelia: obec, VÚC, obč. združenie, nadácia, nezisková org., práv. osoby, rozpočtové a
SR
príspevkové org. Dotácia: min. 3 000 €, max. 18 000 € na 1 projekt. Žiadosť: zasielať poštou na adresu: Ministerstvo vnútra SR, Prezídium Policajného
zboru, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

http://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2015

19.6.2015

Kód výzvy: VI. SKR 2015. Cieľ: Podpora zlepšenia materiálno technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného
prostredia na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany, podpora jednotiek civilnej ochrany a pomocných orgánov verejnej správy
pôsobiacich v humanitárnej oblasti. Oprávnené aktivity: zlepšiť materiálno-technického zabezpečenia a činnosť pri záchrane života, zdravia, majetku a
Ministerstvo vnútra
životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému. Oprávnení žiadatelia: obec, nadácia, VÚC, nezisková org., právnické osoby,
SR
rozpočtové a príspevkové org. Dotácia: min. 10 000, max. 50 000 € na 1 projekt. Žiadosť: zasielať poštou na adresu: Ministerstvo vnútra SR - Sekcia
krízového riadenia, Drieňová 22, 826 04 Bratislava

19.6.2015

http://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2015

ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA. Výzva: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Cieľ: sanácia miest s nezákonne umiestneným
odpadom, ktoré sa nachádzajú v katastri obce/žiadateľa a sú evidované príslušným Okresným úradom. Oprávnené aktivity: zber odpadu v miestach s
Environmentálny nezákonne umiestneným odpadom, odvoz/zvoz/doprava odpadu, uloženie/zneškodnenie odpadu, vytriedenie a zhodnotenie odpadu, sanácia/úprava
miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu. Oprávnení žiadatelia: obec, združenie obcí. Dotácia: max. 100 000 € na 1 projekt (min.
fond
5% spolufinancovanie). Žiadosť: predkaldá sa písomne aj elektronicky, zasielať poštou, príp. osobne doručiť na adresu: Environmentálny fond, Martinská
49, 821 05 Bratislava

17.7.2015

http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html

Sociálna
implementačná
agentúra

OP: Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Kód výzvy: IA ZaSI-NP RaP/01-2015. Národný projekt: Rodina a práca. Cieľ: podpora vytvárania prorodinného
pracovného prostredia a podmienok pre zosúladenie rodinného a pracovného života. Oprávnení žiadatelia: príspevková org., rozpočtová org.,
obec/mesto, VÚC, občianske združenie, nadácia a neinvestičný fond, nezisková org. poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev, náboženská
spoločnosť a cirkevná charita, právnická osoba založená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom, fyzická osoba – podnikateľ,ostatné právnické
osoby, ktoré zamestnajú osoby s rodičovskými povinnosťami prostredníctvom flexibilných foriem práce a to na dobu neurčitú. Žiadosť: formou
el.formulára a následne sa zasiela poštou na adresu: Implementačná agentúra pre OP: Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Špitálska 6, 814 55 Bratislava

http://www.ia.gov.sk/sk/narodny-projekt-rodina-a-praca/vyzvy3/vyzva-ia-zasi-np-rap01-2015

31.7.2015 (alebo
maximálne do
vyčerpania
alokácie
finančných
prostriedkov)

"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
Európsky kontaktný reprezentujúce záujmy miestnej samosprávy. Dotácia: 25 000 €, Opatrenie 2.2 Siete partnerských miest. 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
bod
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/

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
Vyšegrádsky fond 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

15.9.2015

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

Ministerstvo
hospodárstva SR

OP Konkurencia a hospodársky rast. Výzva: Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti
energetiky. Kód výzvy: KaHR–22VS–1501. Cieľ: je zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia miest a obcí SR a dosiahnutie úspory energie.
Oprávnené aktivity: výmena pôvodných svietidiel, resp. svetelných zdrojov existujúcej verejnej osvetľovacej sústavy za nové, technická obnova
pôvodných, alebo inštalácia nových elektrorozvádzačov, úprava, inštalácia riadiaceho, resp. monitorovacieho systému verejného osvetlenia, výmena a
doplnenie káblových rozvodov. Oprávnení žiadatelia: obec. Dotácia: Žiadosť: vyplnenie el.formulára, následné zaslanie poštou na adresu: Ministerstvo
hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

http://www.mhsr.sk/vyzva-na-opatrenie-22---kod-vyzvy-kahr-22vs-1501/145291s

30.9.2015

TN samosprávny
kraj

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 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

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 a filmového
Audiovizuálny fond
umenia, výskum spotrebiteľského správania divákov vo vzťahu k uvádzaniu audiovizuálnych diel v SR, vzdelávacie projekty v oblasti 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

1.6. 2015, 12.10.
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: 1.8.23. 11. 2015

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

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

