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SÚKROMNÝ SEKTOR - Výzvy vyhlásené k 05.03.2014

Pôdohospodárska platobná agentúra

Názov

2013/PRV/31

Prioritná os,
opatrenie

2.1 Obnova
potenciálu lesného
hospodárstva a
zavedenie
preventívnych
opatrení

Aktivity

Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi
opatrenia a príslušnými právnymi
predpismi EÚ.
- realizácia projektov ozdravných opatrení v lesoch
poškodených biotickými a abiotickými a antropogénnymi
škodlivými prírodnými činiteľmi;
- obnova lesných porastov, ochrana, ošetrovanie a
výchova lesov v lesoch poškodených biotickými a
abiotickými a antropogénnymi škodlivými činiteľmi;
- výstavba, dostavba, prestavba a rekonštrukcia lesných
ciest v rámci protipožiarnych a ozdravných opatrení;
výstavba, rekonštrukcia, opravy a údržba protipožiarnych
nádrží;
- budovanie protipožiarnych pásov a priesekov; ich
čistenie a údržba;
- budovanie a prevádzka protipožiarnych monitorovacích
a výstražných systémov

Uzávierka
výzvy

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška podpory
na 1 projekt

1. FO a PO obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:
- súkromných vlastníkov a ich združení
- obcí a ich združení
- cirkvi, ktorej majetok možno podľa právneho
výzva predĺžená
poriadku SR považovať za súkromný, pokiaľ ide
do 30.04.2014
o jeho správu a nakladanie s ním. Vlastník má
práva a povinnosti zakotvené v Obchodnom
zákonníku.
- štátu

24 224 022 €

min. 5 000 €
max. 700 000 €

Oprávnený žiadateľ

Maximálna
výška
podpory

Link

www.apa.sk/in
100 % oprávnených
dex.php?navID
výdavkov
=439

OP Životné prostredie

Pôdohospodárska platobná agentúra

Názov

Výzva
2012/PRV/34
Výzva je určená
len pre
spracovateľov
poľnohospod.
produktov !!!

OPŽP-PO3-14-2

Prioritná os,
opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Oprávnené činnosti:
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia hygienickosanitárnych režimov (laboratóriá, umyvárne a pod.)
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia technológií
na ochranu životného prostredia,
• výstavba, obstaranie a rekonštrukcia zariadení a
technológií súvisiacich so spracovaním produktov na
výrobu potravín s chráneným označením,
1.2 Pridávanie
• zlepšenie prezentácie a prípravy produktov, podpora
hodnoty do
lepšieho využitia alebo eliminácie vedľajších produktov
1. FO a PO podnikajúce v oblasti spracovania
poľnohospodárksych
alebo odpadu,
produktov poľnohospodárskej prvovýroby
produktov
• obstaranie výpočtovej techniky, programového a iného (okrem rybích produktov)
a produktov lesného
elektronického vybavenia, zriadenie pripojenia na internet
hospodárstva
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov
výrobných prevádzok, odbytových centier, skladov
vrátane prísupových ciest; obstaranie, rekonštrukcia a
modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií,
spracovateľských a výrobných kapacít a pod.
• výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov
(vrátane ich vnútorného vybavenia) na priamy predaj
výrobkov

Oprávnené aktivity:
II. skupina aktivít: Zníženie emisií znečisťujúcich látok z verejnej
dopravy prioritne v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu
ovzdušia
3 Ochrana ovzdušia a B. náhrada autobusovej verejnej dopravy trolejbusovou dopravou 1. obce alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové
minimalizácia
vrátane duobusov (trolejbus s pomocným dieslovým pohonom)
organizácie
nepriaznivých vplyvov
2. VÚC alebo nimi zriadené rozpočtové alebo
Nebudú podporované projekty, pri ktorých zároveň spolu so
príspevkové organizácie
zmeny klímy
zvýšením podielu trolejbusovej, električkovej dopravy, prípadne
3. PO oprávnené na podnikanie vo verejnej mestskej a
3.1 Ochrana ovzdušia dopravy na CNG nedôjde k zníženiu podielu autobusovej dopravy na medzimestskej osobnej doprave
naftu, prípadne benzín.
Podmienkou oprávnenosti projektov zahrňujúcich nákup
trolejbusov alebo duobusov je existencia trolejbusovej trate.
Výstavba nových trolejbusových tratí nie je oprávneným nákladom.

Uzávierka
výzvy

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška podpory
na 1 projekt

Maximálna
výška
podpory

Link

50 %

www.apa.sk/in
dex.php?navID
=448

95 %
z oprávnených
výdavkov

www.opzp.sk/v
yzvy/aktualnevyzvy/vyzva-copzp-po3-14-2z-10-2-2014/

min. 1 500 €
max. 750 000 €
od 21.07.2014
do 01.08.2014

12.05.2014

8 500 000 €

(oprávnené výdavky
min. 3 000 €
max. 1 500 000 €)

2 276 826,23 € z max. výška celkových
EFRV +
oprávnených
zodpovedajúca
výdavkov projektu
výška príspevku zo nesmie prekročiť 50
ŠR
mil. €

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

OP Životné prostredie

Prioritná os,
opatrenie

1. ústredné orgány ŠS alebo nimi zriadené
rozpočtové alebo príspevkové organizácie
2. obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo
príspevkové organizácie
3. VÚC alebo nimi zriadené rozpočtové alebo
Oprávnené aktivity:
príspevkové organizácie
I. skupina aktivít: Znižovanie emisií základných a ostatných
4. združenia s účasťou obcí
znečisťujúcich látok v ovzduší, najmä tuhých
3 Ochrana ovzdušia a
5. organizácie, ktoré boli cirkvou al.
znečisťujúcich látok, SO2, NOx, benzén, VOC, NH3, ťažkých
minimalizácia
náboženskou spoločnosťou zriadené na účely
kovov a PAH
Výzva OPŽP-PO3- nepriaznivých vplyvov
prevádzkovania ZŠ, SŠ, MŠ, zariadení na výkon
- projekty zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich
13-4
zmeny klímy
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately,
látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia,
hospicov a nemocníc
ktorými sa dosiahnu nižšie hodnoty emisií než sú
3.1 Ochrana ovzdušia
6. iné FO a PO oprávnené na podnikanie s
požadované platnými právnymi predpismi alebo sa
výnimkou Železničnej spoločnosti Cargo
dosiahnu sprísnené požiadavky podľa nových predpisov a
Slovakia a.s.; PO oprávnených na podnikanie vo
strategických dokumentov EÚ
verejnej mestskej a medzimestskej osobnej
doprave; prevádzkovateľov/správcov
pozemných komunikácií (Národná diaľničná
spoločnosť a.s.); poľnohospodárskych a lesných
podnikov

Ministerstvo financií SR

Názov

Výzva
na predkladanie
žiadostí
o dotácie podľa
§ 1 Výnosu MF SR
o poskytovaní
dotácií
v pôsobnosti
MF SR, z príjmov
z odvodu, na rok
2014

Príjmami z odvodu sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne
prospešných služieb, ktorými sú najmä:
• poskytovanie zdravotnej starostlivosti
• poskytovanie sociálnej starostlivosti a pomoci
• humanitárna starostlivosť
• tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt
• podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít
• vzdelávanie, výchova, rozvoj športu
• tvorba a ochrana ŽP
• ochrana zdravia obyvateľstva

1. obec
2. VÚC
3. občianske združenie
4. nadácia
5. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
prospešné služby
6. neinvestičný fond
7. záujmové združenie PO, ak je PO
8. registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť
9. Slovenský červený kríž

Uzávierka
výzvy

03.03.2014

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška podpory
na 1 projekt

17 767 681,56 €

max. výška celkových
oprávnených
výdavkov projektu
nesmie prekročiť 50
mil. €

min. výška dotácie
1 000 €
31.03.2014

580 800 €
max. výška dotácie
13 500 €

Maximálna
výška
podpory

žiadateľ č. 1
100 %
ostatní žiadatelia
95 %

Link

www.opzp.sk/v
yzvy/aktualnevyzvy/vyzva-copzp-po3-13-4z-2-12-2013-31/

www.finance.g
90 %
ov.sk/Default.a
(10 % vlast. vdroje) spx?CatID=950
3

Názov

Prioritná os,
opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka
výzvy

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška podpory
na 1 projekt

Maximálna
výška
podpory

Link

Ministerstvo vnútra SR

1. Podpora vzdelávania a výchovy
Aktivita 1: Údržba, oprava a rekonštrukcia a projektová
dokumentácia materských škôl a základných škôl,
materiálne vybavenie a vnútorné dovybavenie MŠ a ZŠ
Aktivita 2: Podpora misijnej práce v marginalizovaných
rómskych komunitách

Výzva č. I ÚSVRK
2014 na
predkladanie
žiadostí o
poskytnutie
dotácie v
pôsobnosti MV
SR na podporu
sociálnych a
kultúrnych
potrieb a riešenia
mimoriadne
nepriaznivých
situácií rómskej
komunity

2. Podpora vzniku a činnosti komunitných centier
zriadených subjektmi dotácií
Aktivita 1: Údržba, oprava a rekonštrukcia komunitných
centier, projektová dokumentácia a materiálne vybavenie 1. občianske združenie
a vnútorné dovybavenie KC
2. nadácia
3. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
3. Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti a
prospešné služby
umiestňovania na trh práce
4. obec
Aktivita 1: Nákup technológií, technického vybavenia a
5. VÚC
chovných zvierat na vytvorenie pracovných miest
6. rozpočtová al. príspevková organizácia, ktorej
zriaďovateľom je obec alebo VÚC
4. Podpora prioritných politík a cieľov Stratégie SR pre
7. PO zriadená podľa osobitného predpisu
integráciu Rómov do roku 2020
a plniacej úlohy v rámci integrovaného
14.04.2014
Aktivita 1: Podpora výstavby nových obecných nájomných záchranného systému
bytov, v bytových a rodinných domoch, v obciach s
8. Slovenský Červený kríž, Medzinárodná
rómskym osídlením so zapojením príslušníkov MRK do
organizácia pre migráciu, registrovaná cirkev,
výstavby (formou pomoci a svojpomoci)
účelové zariadenie cirkvi alebo náboženská
spoločnosť, ktorá odvodzuje svoju právnu
5. Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k
subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej
obydliam a pozemkom, na ktorých sa tieto obydlia
spoločnosti
nachádzajú, alebo nákup pozemkov obcou určených na 9. záujmové združenie PO, ktoré je PO
výstavbu nových obydlí
10. neinvestičný fond so sídlom v SR
Aktivita 1: Podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k
pozemkom, na ktorých sa nachádzajú obydlia MRK
6. Zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s
MRK, opravu a rekonštrukciu bytov a sociálneho
bývania, projektovú dokumentáciu k bytom nižšieho
štandardu, vnútorné dovybavenie a sklady paliva k
bytom nižšieho štandardu
Aktivita 1: Zhotovenie projektovej dokumentácie k bytom
nižšieho štandardu

620 000 €

rôzna pre jednotlivé
oprávnené aktivity

95 %

www.minv.sk/?
dotacie_2014

Názov

Prioritná os,
opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka
výzvy

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška podpory
na 1 projekt

Maximálna
výška
podpory

Link

Nadácia Intenda

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis

NADAČNÉ A INÉ ZDROJE

Obce bližšie k
vám 2014

SLSP Futbal to je
hra 2014

Podporujeme
talenty 2014

Program je zameraný na trvalo udržateľný rozvoj obce v
niektorej z nasledujúcich oblastí:
• udržanie pravidelných kultúrnych podujatí, ktoré majú
minimálne 5-ročnú tradíciu organizovania v danej
obci/meste, rozvíjajú záujem obyvateľov a návštevníkov o
mieste tradície a zvyky, a podporujú lokálny kutlrúrny
život a cestovný ruch
• obnova lokálne významných historických a umeleckých
pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí, že budú pre
verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu
bude ich sprístupniť verejnosti
• ochrana prírodného prostredia vašej obce a okolia
formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na
záchranu vzácnej flóry či fauny, odstraňovaním
nelegálnych skládok, podporu separácie komunálneho
odpadu a pod.

spoluúčasť
obce/mesta:

1. obce a mestá
2. mimovládne organizácie (nadácie, občianske
združenia, neziskové organizácie poskytujúce
všeobecne prospešné služby, neinvestičné
fondy)

Podpora činnosti neprofesionálnych mládežníckych
futbalových klubov:
• nákup športového vybavenia
• nákup technického vybavenia
• rekonštrukcie menšieho rozsahu, ktoré skvalitnia
podmienky pre hru alebo zvýšia kvalitu ihriska

1. neprofesionálny futbalový klub, resp.
telovýchovná jednota s minimálne 3-ročnou
históriou práce s mládežníckymi kategóriami
2. obce a mestá

Cieľom tejto schémy je podpora reprezentácie mladých
ľudí na medzinárodných súťažných a reprezentačných
podujatiach, konkrétne:
• 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

1. študenti základných a stredných škôl, ktorí
zároveň spĺňajú podmienku cieľovej skupiny
tejto schémy (nadané deti a mladí ľudia vo veku
6-21 rokov, vrátane)

15.04.2014

31.03.2014

30.11.2014

70 000 €

60 000 €

7 500 €

min. 1 000 €
max. 7 500 €

min. 1 000 €
max. 3 000 €

neuvedené

www.nadaciap
kultúrne podujatia
ontis.sk/clanok
min. 50 % výšky
/podporimerozpočtu
obce-a-mesta-sviziou-chranit-apamiatky
rozvijatmin. 20 % výšky
kulturne-arozpočtu
prirodnededicstvoprírodné
slovenska/871
prostredie obce
min. 20 % výšky
rozpočtu

neuvedené

www.nadaciap
ontis.sk/clanok
/mladifutbalisti-simozu-aj-vtomto-rokuzveladit-ihriskoci-zakupitsportovevybavenie/778

neuvedené

www.intenda.s
k/spustameindividualnuschemu-napodporutalentov

