Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o., v spolupráci s RP NSRV pre Košický kraj
Hellova 2, 040 11 Košice tel. : 055/ 728 77 43 fax : 055/ 728 77 45

VEREJNÝ SEKTOR - Výzvy vyhlásené k 21.10.2011

OP Výskum a vývoj

Názov,
prioritná os

OPVaV
-2011/1.1/01
-SORO
Obnova
a budovanie
technickej
infraštruktúry
výskumu a vývoja
1 Infraštruktúra
výskumu a vývoja

Opatrenie

Aktivity

Rámcová aktivita 1.1.1: Obnova výskumnej
a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia
na vysokých školách, výskumných inštitúciách, výskumných
centrách a ostatných organizáciách výskumu a vývoja
1.1 Obnova
a budovanie
technickej
infraštruktúry
výskumu a vývoja

• modernizácia a investície do technického, prístrojového a
laboratórneho vybavenia
• nevyhnutné náklady spojené s investíciami
do výskumného, vývojového a laboratórneho vybavenia
• budovanie a modernizácia lokálnej podpornej infraštruktúry
výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií
• nevyhnutné stavebné úpravy spojené s investíciami
do výskumného, vývojového a laboratórneho vybavenia

Oprávnený žiadateľ

1. verejné VŠ mimo schém štátnej pomoci
2. štátne VŠ mimo schém štátnej pomoci
3. súkromné VŠ mimo schém št. pomoci
4. Slovenská akadémia vied a jej ústavy mimo
schém štátnej pomoci
5. organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce
výskum a vývoj zriadené ústred. orgánmi ŠS mimo
schém št. pomoci
6. mimovládne organizácie výskumu a vývoja
mimo schém št. pomoci zriadené najneskôr
k 1.1.2009 a majú najneskôr k tomuto dátumu
uvedený v predmete činnosti výskum alebo
výskum a vývoj

Uzávierka

23.01.2012

Celkový
rozpočet
výzvy

65 000 000 €

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

min. 1 500 000 €
max. 3 000 000 €

Link

www.asfeu.sk/
operacnyprogramvyskum-avyvoj/aktualnežiadatelia č. 2, 4,
vyzvy/opvav5 100 %
20111101soro/
žiadatelia č. 1, 3,
6 95 %

Názov,
prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

38 300 000 €

min. - nie je
stanovená
max. - oprávnené
celkové náklady
nesmú byť vyššie
ako 50 000 000 €

Link

OP Životné prostredie

Špecifickým cieľom výzvy je výrazne znížiť škody spôsobené
povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred
povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé
vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú
schopnosť akumulácie vody revitalizáciou povodí.

OPŽP-PO2-11-1
2 Ochrana pred
povodňami

I. skupina: Preventívne opatrenia
na ochranu pred povodňami viazané
na vodný tok, najmä:
• technické a biotechnické opatrenia
na vodných tokoch spomaľujúce odtok vôd
z povodia
• budovanie a rekonštrukcia vodných nádrží, poldrov,
ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení
na prečerpávanie vnútorných vôd
na dosiahnutie potrebných technických parametrov ochrany pred
povodňami...
• úprava a revitalizácia tokov priamo spojená s dosiahnutím
potrebnej úrovne ochrany priľahlých území pred povodňami
II. skupina: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
a vodnou eróziou v katastroch obcí, realizované mimo vodných
tokov:
• budovanie vodozádržných prvkov alebo systémov
spomaľujúcich odtok zrážkových vôd do vodného toku

Skupina I.
1. správcovia drobných vodných tokov podľa
§ 48 ods. 2 zákona č. 354/2004 - štátne
organizácie, ktorým bola prevedená správa podľa
§ 51 ods. 1 uvedeného zákona
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. správca vodohosp. významných vodných tokov
3. správcovia vodohosp. významných vodných
tokov
4. mestá a obce, ktorým správca vodného toku
prenechal jeho ucelený úsek (časť) do nájmu alebo
výpožičky
Skupina II.
1. mestá a obce

20.01.2012

95 %
www.opzp.sk/
100 % len v príp.
194/vyzvy/aktu
správcov
alne-vyzvy
drobných a
vodohosp.
významných
tokov organizácií ŠS

Názov,
prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

Slovenská agentúra ŽP

Zameranie podpory:
• Ochrana a tvorba krajiny
(protipovodňové aktivity a zadržiavanie vody v krajine, úpravy
tokov, rybníky a malé vodné plochy, studničky a pramene,
zveľaďovanie biocentier a biokoridorov, historické krajinné
štruktúry a významné krajinné prvky, revitalizácia krajiny,
ochrana charakteristického vzhľadu krajiny..)
• Ochrana zložiek životného prostredia
(sanácia nepovolených skládok odpadov, separovaný zber a
kompostovanie, zberné dvory, environmentálne záťaže, ochrana
ovzdušia a obnoviteľné zdroje energie..)

Program obnovy
dediny 2012

• Obnova a tvorba verejných priestranstiev
(centrum obce a ulice, aleje a sídelná zeleň, oddychové aktivity,
skrášľovanie obce
a drobná architektúra, chodníky pre peších..)

max. 3 500 € pre
obec
1. obce, ktoré nemajú štatút mesta
2. mikroregionálne združenia obcí

31.10.2011

nie je stanovený

31.10.2011

1 501 000 €

max. 7 000 €
pre
mikroregionálne
združenia obcí

neuvedené

www.obnovad
ediny.sk/dotaci
e/rocnik-2012

95 %

www.minedu.s
k/index.php?la
ng=sk&rootId=
7905

• Zvyšovanie povedomia o hodnote vidieckej krajiny (náučné
chodníky a tabule, výstavy
a postery, publikácie a učebnice, múzejné expozície, objekty
ľudového staviteľstva..)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

• Environmentálna infraštruktúra
(kanalizácia, vodovod, ČOV, malé domové ČOV..)

1. VÚC, ktoré sú zriaďovateľmi škôl s COP

Výzva č. 2011-02
na predkladanie
žiadostí o
poskytnutie
dotácie v oblasti
športu v roku 2011

"Zabezpečenie
činnosti centier
olympijskej
prípravy"

Cieľom výzvy je zabezpečenie činnosti centier olympijskej
prípravy, ktorých úlohou
je zabezpečiť komplexnú starostlivosť
o mladých talentovaných športovcov
za účelom budúcej úspešnej reprezentácie Slovenskej republiky v
olympijských športoch

2. školy s COP, ktorých zriaďovateľmi nie sú VÚC
podľa nasledovného zoznamu:
- Športové gym., Ostredková 10, Bratislava
- Športové gym., Kožušnícka 2, Trenčín
- Športové gym., Tr. SNP 104, Košice
- Športové gym., J. Bottu 31, Trnava
- Športové gym., Tr. SNP, B. Bystrica
- Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra
- Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina
- Gymnázium, Školská 2, Dubnica n. Váhom
- Súkr. gym., ul. Družby 554/64, Podbrezová

min. 20 000 €
max. 500 000 €

Názov,
prioritná os

Opatrenie

OP Vzdelávanie

1 Reforma
systému
vzdelávania a
odbornej prípravy

Ministerstvo vnútra SR

Výzva č. I. SVS
2012
Zvýšiť povedomie
občanov
a presadzovať
demokratický a
humánny odkaz
národnooslobodzovacieho boja
a boja proti
fašizmu

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

Cieľom opatrenia je "uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania
na ZŠ a SŠ s využitím inovovaných foriem a metód výučby
pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby
vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce
vzdelávanie v systéme VŠ a ďalšieho vzdelávania".

Výzva OPV2011/1.1/07
-SORO
Inovovanie
obsahu a metód
vzdelávania na
stredných školách
pre potreby trhu
práce

Aktivity

1.1 Premena
tradičnej školy
na modernú

Špecifické ciele opatrenia, na ktoré sa výzva viaže, sú:
1. inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy vzdelávania
pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti
2. orientovať prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických
zamestnancov na získavanie
a rozvoj kompetencií potrebných na premenu tradičnej školy
na modernú

1. stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávnych krajov a krajských školských
úradov
2. stredné školy, ktorých zriaďovateľom sú iné
ústredné orgány štátnej správy
3. cirkevné stredné školy
4. súkromné stredné školy

28.11.2011

15 000 000 €

min. 150 000 €
max. 500 000 €

1. občianske združenia
2. nadácie
3. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby
4. obce
5. VÚC
6. rozpočtové alebo príspevkové organizácie, kt.
zriaďovateľom je obec alebo VÚC

31.10.2011

213 000 €

min. 1 000 €
max. 213 000 €

100 % len SŠ, kt. www.asfeu.sk/
zriaďovateľom
operacnyje krajský školský
programúrad al. iný
vzdelavanie/ak
ústredný orgán
tualneštátnej správy
vyzvy/opv20111107ostatní 95 %
soro/

Rámcová aktivita 1.1.1: Podpora reformy
a rozvoj všeobecného a odborného vzdelávania na ZŠ a SŠ
Rámcová aktivita 1.1.2: Podpora výchovného a kariérneho
poradenstva na ZŠ a SŠ
Rámcová aktivita 1.1.3: Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho
vzdelávania pedagogických zamestnancov

Podporujú sa projekty zamerané na:
• usporiadanie pietnych a spomienkových akcií pri príležitosti
osláv oslobodenia SR, osláv SNP a osláv víťazstva nad fašizmom
vrátane spomienkových akcií a stretnutí bojových skupín
• zhromažďovanie archívnych dokumentov
• vydávnie publikácií, zborníkov a časopisov, zverejňovanie
informácií na internete
• organizovanie seminárov a odborných prednášok, zamerať sa
hlavne na mladú generáciu
• poskytovanie poradenskej činnosti najmä priamym účastníkom
odboja v 2. svetovej vojne
• medzinárodná spolupráca so združeniami zameranými na
protifašistický odboj

max. 95 %

www.minv.sk/
?vyzvy_2012

Názov,
prioritná os

Opatrenie

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

1. občianske združenia
2. nadácie
3. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby
4. obce
5. VÚC
6. rozpočtové alebo príspevkové organizácie, kt.
zriaďovateľom je obec alebo VÚC

31.10.2011

214 000 €

min. 1 000 €
max. 214 000 €

max. 95 %

www.minv.sk/
?vyzvy_2012

1. občianske združenia
2. nadácie
3. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
Dotáciu možno poskytnúť organizácii
prospešné služby
na projekty zamerané na podporu zlepšenia materiálno4. obce
technického zabezpečenia
5. VÚC
a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a ŽP na úseku
6. rozpočtové alebo príspevkové organizácie, kt.
integrovaného záchranného systému podľa osobitných predpisov zriaďovateľom je obec alebo VÚC
7. PO zriadené podľa osobitného predpisu
a plniace úlohy v rámci integrovaného
záchranného systému

31.10.2011

100 000 €

min. 10 000 €
max. 50 000 €

max. 95 %

www.minv.sk/
?vyzvy_2012

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

Ministerstvo vnútra SR

Výzva č. II. SVS
2012
Zvýšiť povedomie
občanov a úctu
obetiam
prenasledovaných
občanov
za politické,
svetonázorové
a náboženské
presvedčenie z
obdobia
komunistického
režimu a
poskytovanie
pomoci politickým
väzňom a
občanom násilne
odvlečeným do
bývalej ZSSR
pri riešení ich
problémov a
následkov
z obdobia
komunistického
režimu

Podporujú sa projekty zamerané na:
• rozvíjanie spoločenskej aktivity podľa zákona č.125/1996 Z.z. o
nemorálnosti
a protiprávnosti komunistického systému, zákona č.219/2006 Z.z.
o protikomunistickom odboji a pod.
• organizovanie pietnych a spomienkových akcií
• zhromažďovanie archívnych dokumentov, súdnych spisov,
dôkazov a informácií o spáchaných zločinoch
• vydávanie publikácií, zborníkov a pod.
• organizovanie seminárov a odborných prednášok a pod.
• organizovanie stretnutí pri výročiach pamätných udalostí a
ostatných stretnutí odbojových skupín
• podpora demokracie a poskytovanie poradenskej činnosti
politickým väzňom
a občanom násilne odvlečeným do bývalej ZSSR

Ministerstvo vnútra SR

Výzva č. III. SIZCO
2012
Dosiahnuť
zlepšenie
materiálnych
a technických
podmienok s
cieľom skvalitniť
poskytovanie
pomoci
pri záchrane
života, zdravia,
majetku
a životného
prostredia v SR

Názov,
prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

Ministerstvo vnútra SR

Výzva č. IV. PPZ
2012
Odborná príprava,
preventívno výchovná a
odborná výcviková
činnosť subjektov
zaoberajúcich sa
vyhľadávaním
nezvestných a
stratených osôb
so zameraním na
záchranu života a
zdravia, zlepšenie
materiálnotechnického
zabezpečenia a
činností týchto
subjektov

Ministerstvo vnútra SR

Výzva č. V. PPZ
2012
Činnosti súvisiace
s bezpečnosťou
cestnej premávky
určené širokej
verejnosti,
prípadne
konkrétnym
subjektom
uvedeným v
oprávnených
aktivitách

Podporujú sa projekty zamerané na:
• odbornú prípravu, preventívno -výchovnú
a odbornú výcvikovú činnosť pri záchrane života, zdravia,
majetku a ŽP na úseku integrovaného záchranného systému
• odbornú prípravu, preventívno - výchovnú
a odbornú výcvikovú činnosť záchranárskych tímov psovodov..
• zabezpečenie činností pri záchranárskych prácach,
mimoriadnych udalostiach
a pri odstraňovaní následkov
• zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a činností pri
záchrane života, zdravia, majetku..
• pátranie po nezvestných a hľadaných osobách

1. občianske združenia
2. nadácie
3. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby
4. obce
5. VÚC
6. rozpočtové alebo príspevkové organizácie, kt.
zriaďovateľom je obec alebo VÚC
7. PO zriadené podľa osobitného predpisu
a plniace úlohy v rámci integrovaného
záchranného systému

31.10.2011

251 000 €

min. 8 000 €
max. 100 000 €

max. 95 %

www.minv.sk/
?vyzvy_2012

Podporujú sa projekty zamerané na:
• zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie, pri ktorej je možné
očakávať rýchly a bezprostredný efekt smerujúci k zníženiu
dopravnej nehodovosti a pod.
• realizácia konkrétnych činností súvisiacich
s bezpečnosťou cestnej premávky zameraných na zníženie počtu
usmrtených osôb pri dopravných nehodách v roku 2012
• realizácia preventívnych opatrení situačnej prevencie v
nehodových lokalitách
• ochrana najrizikovejších skupín účastníkov cestnej premávky
• podpora vzdelávania žiakov a študentov v oblasti dopravnej
výchovy formou školiacich pomôcok a zabezpečenia vhodných
priestorov

1. občianske združenia
2. nadácie
3. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby
4. obce
5. VÚC
6. rozpočtové alebo príspevkové organizácie, kt.
zriaďovateľom je obec alebo VÚC
7. PO zriadené podľa osobitného predpisu
a plniace úlohy v rámci integrovaného
záchranného systému

31.10.2011

140 000 €

min. 5 000 €
max. 70 000 €

max. 95 %

www.minv.sk/
?vyzvy_2012

Názov,
prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

Ministerstvo vnútra SR

Výzva č. VI. PHZZ
2012
Zlepšenie
materiálneho a
technického
zabezpečenia
oprávnených
žiadateľov na
úseku ochrany
pred požiarmi
a vykonávania
záchranných prác
pri živelných
pohromách a
iných
mimoriadnych
udalostiach

Dotáciu možno poskytnúť na projekty zamerané na podporu
zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri
záchrane života, zdravia, majektu a ŽP

1. občianske združenia
2. nadácie
3. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby
4. obce
5. VÚC
6. rozpočtové alebo príspevkové organizácie, kt.
zriaďovateľom je obec alebo VÚC
7. PO zriadené podľa osobitného predpisu (§7
zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti,
výbušninách a o štátnej banskej správe)
8. PO plniace úlohy v rámci integrovaného
záchranného systému

142 000 €
(kategória 600)
31.10.2011
80 000 €
(kategória 700)

min. 2 000 €
max. 40 000 €
(kategória 600)
max. 10 000 €
(kategória 700)

max. 95 %

www.minv.sk/
?vyzvy_2012

max. 95 %

www.minv.sk/
?vyzvy_2012

Ministerstvo vnútra SR

Výzva č. VII. PHZZ
2012
Skvalitnenie
odbornej
pripravenosti
zamestnancov
alebo členov
oprávených
žiadateľov na
podporu
vzdelávania
na úseku ochrany
pred požiarmi,
vykonávania
záchranných prác
pri živelných
pohromách a
iných
mimoriadnych
udalostiach

1. občianske združenia
2. nadácie
3. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
Dotáciu možno poskytnúť na projekty zamerané na podporu
prospešné služby
vzdelávania, odbornej prípravy, preventívno-výchovnej a
4. obce
odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich
5. VÚC
pri záchrane života, zdravia, majetku
6. rozpočtové alebo príspevkové organizácie, kt.
a ŽP na úseku ochrany pred požiarmi
zriaďovateľom je obec alebo VÚC
a vykonávania záchranných prác pri živelných pohromách a iných 7. PO zriadené podľa osobitného predpisu (§7
mimoriadnych udalostiach
zákona SNR č.51/1988 Zb. o banskej činnosti,
výbušninách a o štátnej banskej správe)
8. PO plniace úlohy v rámci integrovaného
záchranného systému

31.10.2011

50 000 €
(kategória 600)

min. 2 000 €
(kategória 600)
max. 30 000 €
(kategória 600)

Názov,
prioritná os

Opatrenie

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

31.10.2011

700 000 €

min. 250 €
max. 250 000 €

max. 95 %

www.minv.sk/
?vyzvy_2012

Podporujú sa projekty zamerané na:
• identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi
• prevenciu obchodovania s ľuďmi

1. občianske združenia
2. nadácie
3. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby
4. obce
5. VÚC
6. rozpočtové alebo príspevkové organizácie, kt.
zriaďovateľom je obec alebo VÚC
7. PO zriadené podľa osobitného predpisu
a plniace úlohy v rámci integrovaného
záchranného systému

31.10.2011

32 300 €

min. 1 000 €
max. 15 000 €

max. 95 %

www.minv.sk/
?vyzvy_2012

Podporujú sa projekty zamerané na:
• poradenská a konzultačná činnosť pre osoby, ktoré boli
odsúdené za spáchanie trestného činu
• vytváranie podmienok pre opätovné začlenenie osôb, ktoré
boli odsúdené
za spáchanie trestného činu do sociálno-pracovného prostredia

1. občianske združenia
2. nadácie
3. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby
4. obce
5. VÚC
6. rozpočtové alebo príspevkové organizácie, kt.
zriaďovateľom je obec alebo VÚC
7. PO zriadené podľa osobitného predpisu
a plniace úlohy v rámci integrovaného
záchranného systému

31.10.2011

100 000 €

min. 3 000 €
max. 15 000 €

max. 95 %

www.minv.sk/
?vyzvy_2012

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo vnútra SR

Výzva č. VIII. KVSU
2012
Zabezpečovanie
výkonnostného
a vrcholového
športu a rozvoja
telesnej kultúry v
športových
kluboch polície
a organizovania
športových súťaží
a športových
podujatí Úniou
telovýchovných
organizácií polície
SR

Podporujú sa projekty zamerané na:
• účasť jednotlivcov a družstiev na súťažiach na Slovensku, v
medzinárodných súťažiach, zabezpečenie ich športovej prípravy,
1. Športové kluby polície a UNITOP SR - občianske
lekárske vyšetrenia, športová výstroj a materiálne
združenia
vybavenie,vzdelávanie trénerov a ďalších odborných
pracovníkov, rôzne poplatky
a pod.

Výzva č. IX. KMV
2012
Podpora aktivít v
oblasti prevencie
obchodovania s
ľuďmi v SR

Výzva č. X. KMV
2012
Podpora aktivít v
olasti prevencie
proti páchaniu
opakovanej
trestnej činnosti

Názov,
prioritná os

OP Životné prostredie

Ministerstvo vnútra SR

Výzva č. XI. KMV
2012
Podpora aktivít v
oblasti prevencie
proti páchaniu
trestnej činnosti
alebo iného
protiprávneho
konania
mladistvými
osobami

Výzva
OPŽP-PO4-11-3
4 Odpadové
hospodárstvo

Opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

1. občianske združenia
2. nadácie
3. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby
Podporujú sa projekty zamerané na:
4. obce
• vytváranie podmienok pre mimoškolské aktivity v oblasti športu 5. VÚC
pre mladistvých
6. rozpočtové alebo príspevkové organizácie, kt.
zriaďovateľom je obec alebo VÚC
7. PO zriadené podľa osobitného predpisu
a plniace úlohy v rámci integrovaného
záchranného systému

4.1 Podpora aktivít v oblasti separ. zberu:
4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu:
1. Ministerstvo ŽP SR
1. Zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov
2. obce al. nimi zriadené rozpočtové al.
separovaného zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia príspevkové organizácie
koncepčných východísk separ. zberu
3. združenia s účasťou obcí
2. Dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho
4. PO oprávnené na podnikanie
4.1 Podpora aktivít
a zmesového komunálneho odpadu
v oblasti
4.2 Podpora aktivít na zhodnoc. odpadov:
separovaného
4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov:
1. MŽP SR al. ním zriadené rozpočtové al.
zberu
1. Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich
príspevkové organizácie
zhodnotením alebo environmentálne vhodným zneškodnením
2. obce al. nimi zriadené rozpočtové al.
4.2 Podpora aktivít
2. Zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanickopríspevkové organizácie
na zhodnocovanie
biologickej alebo termickej úpravy
3. VÚC al. nimi zriadené rozpočtové al.
odpadov
3. Zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšením príspevkové organizácie
kvality vstupných produktov dobudovaním existujúcich BAT
4. združenia s účasťou obcí
technológií v oblasti zhodnocovania odpadov
5. FO al. PO oprávnené na podnikanie okrem
4. Podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie FO a PO podnikajúcich v poľnohosp. prvovýrobe
odpadov
al. v oblasti spracovania produktov poľnohosp.
prvovýroby alebo v lesnom hospodárstve

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

31.10.2011

100 000 €

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

min. 3 000 €
max. 15 000 €

max. 95 %

Link

www.minv.sk/
?vyzvy_2012

4.1 - 100 % len
MŽP SR
- ostatní 95 %

predĺžená
výzva do
11.11.2011

40 000 000 €

neuvedené

4.2 - 100 % len
MŽP SR alebo
ním zriadené
rozpočtové al.
príspevkové
organizácie
- ostatní 95 %

www.opzp.sk/
190/vyzvy/aktu
alne-vyzvy

OP Vzdelávanie

Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Názov,
prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

LSKxP-ÚSVRK
-2011/02
Výzva na
predkladanie
Žiadostí na
doplnenie
projektových
zámerov
k schválenej
žiadosti o
poskytnutie
podpory Lokálnej
stratégie
komplexného
prístupu

Oprávnenými rámcovými aktivitami v rámci predmetnej výzvy,
z OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 1.1
Inovácie a technologické transfery, Podopatrenie 1.1.1 Podpora
zavádzania inovácií a technologických transferov sú:
1. hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych
a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení
2. hmotné a nehmotné investície na nákup technológií
na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia
negatívneho dopadu na životné prostredie

1. obec/ mesto/ mestská časť
2. združenie obcí (mikroregióny),
ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:
- prijímatelia podpory LSKxP, ktorým bola v rámci
výzev LSKxP-ÚSVRK-2008/01 a LSKxP-ÚSVRK2008/01.2 schválená žiadosť o poskytnutie
podpory LSKxP Medzirezortnou hodnotiacou
a výberovou komisiou LSKxP a sú identifikovaní
v zozname oprávnených žiadateľov v prílohe č. 6
tejto výzvy

1. ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí
2. ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských
školských úradov
Výzva č.
3. cirkevné ZŠ
2011/3.1/03
4. súkromné ZŠ
-SORO
5. základné umelecké školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obcí a samosprávnych krajov
Podpora prístupu
Rámcová aktivita 3.1.1: Podpora prístupu príslušníkov MRK
6. súkromné ZUŠ
príslušníkov MRK
k vzdelávaniu na všetkých stupňoch škôl
7. cirkevné ZUŠ
k vzdelávaniu
3.1. Zvyšovanie Rámcová aktivita 3.1.2: Podpora individuálneho prístupu a rozvoj
8. SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych
vrátane ich
vzdelanostnej
alternatívnych foriem a nástrojov vyučovania
krajov
ďalšieho
úrovne príslušníkov Rámcová aktivita 3.1.3: Ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK
9. SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských
vzdelávania
MRK
Rámcová aktivita 3.1.4: Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora
školských úradov
spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti integrácie príslušníkov
10. SŠ v zriaďov. pôsobnosti iných ÚOŠS
3 Podpora
MRK do spoločnosti
11. cirkevné SŠ
vzdelávania osôb
12. súkromné SŠ
s osobitými
13. mimovládne organizácie (mimo schémy
vzdelávacími
pomoci de minimis), ktoré majú minimálne
potrebami
1 rok pred vyhlásením výzvy uvedený v predmete
činnosti "poskytovanie všeobecne prospeš. služieb
v oblasti vzdelávania"

predĺžená
výzva do
31.10.2011

OP KaHR
16 470 588 €

min. 20 000 €
max. 1 000 000 €
Limity pomoci
v rámci opatrenia
1.1 OP KaHR pre
projektový zámer
na doplnenie LSKxP

20.01.2012
I. kolo
uzavreté

17 000 000 €

min. 100 000 €
max. 500 000 €

x

Link

www.romovia.
vlada.gov.sk/2
5807/vyzva-napredkladanieziadosti-nadoplnenieprojektovychzamerov-kschvalenejziadosti-oposkytnutiepodporylskxp.php

www.asfeu.sk/
operacny95 %
programvzdelavanie/ak
100 %
tualne(len oprávnený
vyzvy/opvžiadateľ 2, 9, 10)
20113103soro/

Aktivity

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Opatrenie

2.1 Podpora
sociálnej inklúzie
osôb ohrozených
sociálnym
Výzva
vylúčením alebo
č. 2010/2.1/02
sociálne vylúčených 2.1.3 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce
prostredníctvom a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych
2 Podpora
rozvoja služieb spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
sociálnej inklúzie
starostlivosti
s osobitným
zreteľom na
marginalizované
rómske komunity

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov,
prioritná os

Oprávnené aktivity:
a.) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie
a rekonštrukcia stavieb, napojenie stavieb na inžinierske siete,
v opodstatnených prípadoch aj reštaurátorské práce v zmysle
Písomné vyzvanie
platnej legislatívy ak si to nevyhnutne vyžaduje povaha
na predloženie 7.1 Európske hlavné národného projektu
žiadostí o NFP
mesto kultúry - b.) obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu,
"Európske hlavné
Košice 2013
nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane IKT
mesto kultúry vybavenia
Košice 2013"
c.) sadové a parkové úpravy v areáli, vrátane spevnených plôch
a vnútroareálových komunikácií
d.) projektové a inžinierske práce pre projekt podľa tabuľky
2 PM ROP

Oprávnený žiadateľ

1. združenia miest a obcí
2. občianske združenie
3. nadácie
4. neinvestičné fondy
5. neziskové organizácie
6. iné organizácie
(pre územia s počtom obyvateľov z cieľových
skupín najmä segregovanej alebo separovanej
komunity od 50 obyvateľov)

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

95 %

www.fsr.gov.s
k/sk/programo
ve-obdobie20072013/vyzvy4/vyzva-napredkladanieziadosti-onenavratnyfinancnyprispevok-opzasi-fsr-20102.1-02.ews

100%

www.ropka.sk/
aktualnevyzvy/&id=37&
page=1

prebieha
odborné
hodnotenie
III. kola
uzávierka výzvy:
priebežne
do vyčerpania
finančných
prostriedkov,
najneskôr
31.01.2012

8 037 000 €

min. 10 000 €
max. 99 600 €

Link

Výzva ROP-7.1
-2011/01

1. Ministerstvo kultúry SR

30.11.2011

5 882 352 €

nie je stanovená

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov,
prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávnené aktivity:
a.) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie
a rekonštrukcia stavieb, napojenie stavieb na inžinierske siete,
v opodstatnených prípadoch aj reštaurátorské práce v zmysle
Výzva ROP-7.1
platnej legislatívy ak si to nevyhnutne vyžaduje povaha
-2011/02
národného projektu
b.) obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu,
Písomné vyzvanie 7.1 Európske hlavné
nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane IKT
na predloženie
mesto kultúry vybavenia
žiadostí o NFP
Košice 2013
c.) sadové a parkové úpravy v areáli, vrátane spevnených plôch
"Európske hlavné
a vnútroareálových komunikácií
mesto kultúry d.) archeologický výskum v zmysle platnej legislatívy, ak si to
Košice 2013"
nevyhnutne vyžaduje povaha národného projektu
e.) projektové a inžinierske práce pre projekt podľa tabuľky
2 PM ROP

Oprávnený žiadateľ

1. Vyšší územný celok Košice

Uzávierka

30.11.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

11 176 470 €

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

nie je stanovená

95%

Link

www.ropka.sk/
aktualnevyzvy/&id=37&
page=1

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov,
prioritná os

Opatrenie

Výzva ROP-7.1
-2011/03
Písomné vyzvanie 7.1 Európske hlavné
na predloženie
mesto kultúry žiadostí o NFP
Košice 2013
"Európske hlavné
mesto kultúry Košice 2013"

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

30.11.2011

45 303 823 €

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

Skupina oprávnených aktivít a.) bodu 1:
a.) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy, budovanie
a rekonštrukcia stavieb, napojenie stavieb na inžinierske siete,
v opodstatnených prípadoch aj reštaurátorské práce v zmysle
platnej legislatívy ak si to nevyhnutne vyžaduje povaha
národného projektu
b.) obstaranie vnútorného a vonkajšieho vybavenia objektu,
nevyhnutne súvisiaceho s účelom využitia stavby, vrátane IKT
vybavenia
c.) sadové a parkové úpravy v areáli, vrátane spevnených plôch
a vnútroareálových komunikácií
d.) archeologický výskum v zmysle platnej legislatívy, ak si to
nevyhnutne vyžaduje povaha národného projektu
e.) projektové a inžinierske práce pre projekt podľa tabuľky
2 PM ROP
Skupina oprávnených aktivít b.) bodu 1:
a.) úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
b.) výstavba a rekonštrukcia drobnej parkovej architektúry ako
lavičky, verejné detské ihriská a pod.
c.) výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení a kamerového
systému
d.) výstavba a rekonštrukcia chodníkov a cyklistických trás,
vrátane dopravných subsystémov
e.) rekonštrukcia miestnych komunikácií, vrátane dopravných
subsystémov
f.) rekonštrukcia mostov a lávok v nadväznosti na realizáciu
investičných aktivít zameraných na miestne komunikácie,
chodníky a cyklistické trasy
g.) rekonštrukcia a výstavba zastávok
h.) rekonštrukcia a výstavba jednoduchých a drobných stavieb
súvisiacich s prevádzkou verejného priestranstva a prvkov
verejnej zelene ako verejného hygienického zariadenia, sklad
náradia, strážna služba
i.) projektové a inžinierske práce pre projekt podľa tabuľky
2 PM ROP

1. Mesto Košice

nie je stanovená

95%

www.ropka.sk/
aktualnevyzvy/&id=37&
page=1

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov,
prioritná os

1 „Obnovme si
svoj dom“

Opatrenie

Aktivity

1. Fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý
pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov
1.1 Obnova
2. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
kultúrnych
území SR
pamiatok
3. vyšší územný celok alebo obec
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková
1.2 Obnova
organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
kultúrnych
celok alebo obec
pamiatok v
Podpora projektov systematického prístupu k ochrane kultúrnych 5. občianske združenie so sídlom na území SR
lokalitách
pamiatok, projektov prípravy a realizácií obnovy alebo
6. nadácia so sídlom na území SR
svetového
reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového
7. záujmové združenie právnických osôb, ak je
kultúrneho
kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie,
právnickou osobou so sídlom na území SR
dedičstva
prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového 8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami
prospešné služby so sídlom na území SR
1.3 Aktivity
9. neinvestičný fond so sídlom na území SR
kultúrnej politiky a
10. vysoká škola so sídlom na území SR
edičnej činnosti v
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
oblasti ochrany
spoločnosť so sídlom na území SR a právnická
pamiatkového
osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu
fondu
od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

2.1 Knižnice a
knižničná činnosť
2.2 Múzeá a galérie
2 „Kultúrne
aktivity v oblasti
pamäťových
inštitúcií“

Oprávnený žiadateľ

Podpora projektov je zameraná na vybrané aktivity v knižničnej,
múzejnej a galerijnej oblasti; zabezpečenie ochrany
a bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom
technického, technologického, elektronického alebo
mechanického zariadenia a vybavenia objektov a priestorov;
2.4 Akvizícia múzeí akvizičnú činnosť múzeí, galérií a knižníc
a galérií
2.3 Ochrana
kultúrneho
dedičstva

2.5 Akvizícia knižníc

1. Fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý
pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov
2. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
území SR
3. vyšší územný celok alebo obec
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková
organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
celok alebo obec
5. občianske združenie so sídlom na území SR
6. nadácia so sídlom na území SR
7. záujmové združenie právnických osôb, ak je
právnickou osobou so sídlom na území SR
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
prospešné služby so sídlom na území SR
9. neinvestičný fond so sídlom na území SR
10. vysoká škola so sídlom na území SR
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť so sídlom na území SR a právnická
osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu
od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

75 %

www.culture.g
ov.sk/ministers
tvo/aktualnevyzvy/vyzva-napredlozenieziadosti-navystavneaktivity-vdome-umenia

95 %

www.culture.g
ov.sk/ministers
tvo/grantovysystem/dotaci
e2011/kulturneaktivity-voblastipamatovychinstitucii

I. kolo
uzavreté
II. kolo
10. 11. 2011
- musí byť
zverejnená
výzva

I. kolo
uzavreté
II. kolo
10. 11. 2011
- musí byť
zverejnená
výzva

4 700 200 €

1 000 000 €

neuvedené

neuvedené

Link

Názov,
prioritná os

Opatrenie

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

4.1 Divadlo a tanec
(profesionálne
kultúrne aktivity)
4.2 Hudba
(profesionálne
kultúrne aktivity)

4 „Umenie“

4.3 Výtvarné
umenie, úžitkové
umenie, fotografia,
dizajn, architektúra
(profesionálne
kultúrne aktivity)
4.4 Medziodborové
profesionálne
kultúrne aktivity
(podujatia, ktoré
sú súhrnom aktivít
viacerých druhov
umenia)
4.5 Literatúra
a knižná kultúra

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

1. Fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý
pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov
2. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
území SR
3. vyšší územný celok alebo obec
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková
Podpora projektov v rámci profesionálneho umenia zameraných organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
na: verejnú prezentáciu alebo publikovanie umeleckých reflexií, celok alebo obec
vydávanie periodických a neperiodických publikácií, vznik
5. občianske združenie so sídlom na území SR
a uvádzanie divadelných inscenácií a hudobných diel, realizáciu 6. nadácia so sídlom na území SR
a verejnú prezentáciu výtvarných diel, vydávanie nosičov
7. záujmové združenie právnických osôb, ak je
zvukových a obrazových záznamov, realizáciu kultúrnych
právnickou osobou so sídlom na území SR
podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
s celoslovenským významom alebo úhradu členských príspevkov prospešné služby so sídlom na území SR
v oblastiach kultúry, ako aj na vnútorný rozvoj jednotlivých
9. neinvestičný fond so sídlom na území SR
oblastí kultúry, ako aj na výchovu umením a k umeniu
10. vysoká škola so sídlom na území SR
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť so sídlom na území SR a právnická
osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu
od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

Uzávierka

I. kolo
uzavreté
II. kolo
10. 11. 2011
- musí byť
zverejnená
výzva

Celkový
rozpočet
výzvy

4 190 000 €

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

neuvedené

95 %

Link

www.culture.g
ov.sk/ministers
tvo/grantovysystem/dotaci
e2011/umenie

Názov,
prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

1. Fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý
pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov
2. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie
na území SR
3. vyšší územný celok alebo obec
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková
5.2 Mobilita
Prioritou podprogramu je spolufinancovanie projektov, ktoré
organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
umelcov
získali podporu z programu EÚ Kultúra 2007 – 2013
celok alebo obec
a kultúrnych
5. občianske združenie so sídlom na území SR
pracovníkov,
Podporu projektov v rámci prezentácie slovenského umenia
6. nadácia so sídlom na území SR
medzinárodná
a kultúry v zahraničí, mobility umelcov a kultúrnych pracovníkov, 7. záujmové združenie právnických osôb, ak je
spolupráca v oblasti
medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, spolufinancovania
právnickou osobou so sídlom na území SR
kultúry
projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskeho
prospešné služby so sídlom na území SR
5.3
spoločenstva vo vzťahu k Slovenskej republike možno považovať 9. neinvestičný fond so sídlom na území SR
Spolufinancovanie
za významné v oblasti kultúry
10. vysoká škola so sídlom na území SR
projektov, ktoré
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
získali podporu
spoločnosť so sídlom na území SR a právnická
z medzinárodných
osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu
zdrojov
od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

5.1 Prezentácia
umenia a kultúry
v zahraničí

5 „Pro Slovakia“

I. kolo
uzavreté
II. kolo
10. 11. 2011
- musí byť
zverejnená
výzva

900 000 €

neuvedené

95 %

www.culture.g
ov.sk/ministers
tvo/grantovysystem/dotaci
e-2011/proslovakia

Názov,
prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

1. medzinárodné, celoslovenské a krajské festivaly, prehliadky, súťaže
z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu a amatérskej umeleckej
tvorby, realizácie spomienkových slávností venovaných významným
osobnostiam a kultúrnohistorickým udalostiam nadregionálneho
významu,

Podpora projektov
v rámci kultúrnej
tvorivosti, voľnočasovej kultúrnej
aktivity
a vzdelávacieho
programu v kultúre

8 „Nehmotné
kultúrne dedičstvo
a kultúrno –
osvetová činnosť“

8.1 Prehliadky,
festivaly, súťaže
8.2 Edukačné
aktivity
8.3 Vznik
a prezentácia
tvorby
8.4 Vedeckovýskumná
a publikačná
činnosť

2. edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže
a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, osvojovanie
si tradičných zručností, využívanie voľného času v záujme
predchádzania a eliminovania pôsobenia negatívnych vplyvov najmä
na deti a mládež v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, amatérskej
umeleckej tvorby a záujmovej vzdelávacej činnosti, rozvoj nových a
inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na ich
výchovnovzdelávací a kultúrnospoločenský rozmer, vzdelávanie v
oblasti miestnej a regionálnej kultúry podporujúce rozvoj vedomostí o
kultúre obce, mesta a regiónu, ako aj edukačné aktivity zamerané na
šírenie poznatkov o prvkoch zapísaných v Reprezentatívnom zozname
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska,

1. Fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý
pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov
2. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
území SR
3. vyšší územný celok alebo obec
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková
organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
celok alebo obec
5. občianske združenie so sídlom na území SR
6. nadácia so sídlom na území SR
7. záujmové združenie právnických osôb, ak je
3. vznik novej autorskej tvorby, prezentácia interpretačných zručností právnickou osobou so sídlom na území SR
a tvorivého umenia z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu,
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
amatérskej umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej činnosti, inovatívne prospešné služby so sídlom na území SR
projekty rozvíjajúce živú miestnu a regionálnu kultúru, príprava
9. neinvestičný fond so sídlom na území SR
a realizácia umeleckých predstavení, koncertov a výstav, prezentácia 10. vysoká škola so sídlom na území SR
tvorby prostredníctvom výroby zvukového alebo multimediálneho
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
nosiča,
spoločnosť so sídlom na území SR a právnická
osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu
4. vedeckovýskumná a publikačná činnosť zameraná na realizáciu
od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
vedeckovýskumných projektov, vydávanie odborných publikácií
12. Matica slovenská
z oblasti etnografie, folkloristiky a kultúrnoosvetovej činnosti,
starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru (identifikácia, inventarizácia,
dokumentácia a archivácia tradičnej ľudovej kultúry), šírenie
poznatkov o prvkoch zapísaných v Reprezentatívnom zozname
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, výskumná činnosť
súvisiaca s prípravou nominácie na zápis do Reprezentatívneho
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, vydávanie
monografií a kultúrnohistorickej a spoločenskej topografie regiónov
miest a obcí, ktoré majú z hľadiska obsahu zastúpenú oblasť kultúry

I. kolo
uzavreté
II. kolo
10. 11. 2011
- musí byť
zverejnená
výzva

910 000 €

neuvedené

95 %

www.culture.g
ov.sk/ministers
tvo/grantovysystem/dotaci
e2011/nehmotn
e-kulturnededicstvo-akulturnoosvetovacinnost

Ministestvo kultúry SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov,
prioritná os

7 „Kultúra
znevýhodnených
skupín
obyvateľstva“

9 "Kultúrne
poukazy"

Opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

1. Fyzická osoba, ktorá má na území SR trvalý
pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov
Podpora projektov v rámci kultúrnych aktivít zdravotne
2. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva,
území SR
podporu rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí a tiež
3. vyšší územný celok alebo obec
na uľahčenie prístupu znevýhodnených skupín obyvateľstva ku
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková
kultúre s cieľom napĺňať kultúrne práva ľudí ohrozených
organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
chudobou, sociálnym vylúčením a viacnásobnou diskrimináciou
7.1 Živá kultúra
celok alebo obec
a podporovať ich integráciu do spoločnosti, na podporu
5. občianske združenie so sídlom na území SR
kultúrnych aktivít v oblasti prevencie a eliminácie všetkých
7.2 Periodická tlač
6. nadácia so sídlom na území SR
foriem násilia a diskriminácie, výchovy k tolerancii a prijímaniu
7. záujmové združenie právnických osôb, ak je
inakosti, posilneniu sociálnej súdržnosti a rozvoju
7.3 Neperiodická
právnickou osobou so sídlom na území SR
medzikultúrneho dialógu, na podporu kultúrnych aktivít v oblasti
tlač
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
vydávania periodickej tlače, ktorá prispieva k vytváraniu rovnosti
prospešné služby so sídlom na území SR
príležitostí v oblasti kultúry a prináša informácie o živote a
9. neinvestičný fond so sídlom na území SR
kultúre zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených
10. vysoká škola so sídlom na území SR
skupín obyvateľstva, na vydávanie neperiodickej tlače v oblasti
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
pôvodnej krásnej, odbornej a prekladovej literatúry, vydávanie
spoločnosť so sídlom na území SR a právnická
elektronických nosičov a čiastkových webových stránok
osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu
rozvíjajúcich kultúru zdravotne postihnutých alebo inak
od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
znevýhodnených skupín obyvateľstva
12. Matica slovenská

I. kolo
uzavreté
II. kolo
10. 11. 2011
- musí byť
zverejnená
výzva

Dotáciu je možné poskytnúť len na tie projekty, kultúrne aktivity
9.1 Poukážkový
1.zriaďovatelia základných škôl a stredných škôl,
a služby, ktoré sú vhodné pre deti a mládež a majú kultúrny alebo
systém 2. kultúrne inštitúcie:
kultúrno-edukačný charakter
zriaďovatelia škôl
- právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú
oprávnené poskytovať kultúrne aktivity a služby
Realizáciou projektu sa rozumie sprístupnenie kultúrnych hodnôt
9.2 Poukážkový
a sú oprávnenými žiadateľmi v zmysle § 3 ods. 1
a poskytnutie kultúrnych aktivít a služieb žiakom a pedagógom
systém - kultúrne
zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií
prostredníctvom kultúrnych inštitúcií, ktoré sa do programu
inštitúcie
v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
prihlásili a predpísaným spôsobom sa do programu zaregistrovali

I. kolo
uzavreté
II. kolo
10. 11. 2011
- musí byť
zverejnená
výzva

Celkový
rozpočet
výzvy

310 000 €

2 851 000 €

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

neuvedené

neuvedené

95 %

Link

www.culture.g
ov.sk/ministers
tvo/grantovysystem/dotaci
e-2011/kulturaznevyhodneny
ch-skupinobyvatelstva

www.culture.g
ov.sk/ministers
tvo/grantovynie je stanovená system/dotaci
e2011/kulturnepoukazy

Názov,
prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

Nadácia Orange

NADAČNÉ A INÉ ZDROJE
Darujte Vianoce
2011

Projekty predložené do programu by mali byť zamerané na
pomoc ľuďom, ktorí žijú v ťažkých hmotných či sociálnych
podmienkach a nedokážu svojpomocne túto situáciu zmeniť,
ľuďom, ktorí sa náhle ocitli v krízovej situácii, ktorí sú osamelí,
chorí, chýba im opora blízkych.

1. fyzické osoby/ neformálne skupiny ľudí
2. mimovládne organizácie
3. školské zariadenia
4. zariadenia poskytujúce sociálne služby
5. samosprávy obcí (nie mestá)

17.11.2011

40 000 €

nie je stanovené

nie je uvedené

www.nadaciao
range.sk/index
.php?id_cat=2
1&rs=478

80 %

www.ekopolis.
sk/programy/g
rantoveprogramy/zele
ne-oazy.html

Nadácia Ekopolis

Cieľom programu je vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky
hodnotné plochy a trasy. Program podporuje trvalú starostlivosť
o environmenláne hodnotné územia, ktoré slúžia širokej
verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej
udržateľnosti.

Zelené oázy 2012

Podporované aktivity
• výsadba novej zelene a revitalizácia pôvodnej zelene
• čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov
a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov
• starostlivosť o ekoplochy, záhrady
a sady pri školách
• úprava terénu, zveľaďovanie lokalít a trás
• projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce
trávenie voľného času v prírode
• environmentálne prijateľným spôsobom vytvorené alebo
obnovené prvky drobnej záhradnej a parkovej architektúry
na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach
• sprístupnenie, úprava a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a
zaujímavých lokalít v chránených alebo inak krajinársky
hodnotných územiach a miestach
• starostlivosť o lokality zaujímavé
z prírodného, kultúrneho alebo historického hľadiska

1. registrované mimovládne neziskové organizácie
2. základné a stredné školy a učilištia
3. centrá voľného času a komunitné centrá
4. mestá a obce - len v partnerstve s niektorým z
vyššie uvedených žiadateľov

30.11.2011

68 000 €

min. 500 €
max. 8 500 €

Nadácia VÚB

Karpatská nadácia

Názov,
prioritná os

Voľnočasové zóny
2012

Zamestnanecké
projekty

Opatrenie

Aktivity

Ciele programu:
• vytvoriť bezpečné a priateľské prostredie pre voľnočasové
aktivity dospievajúcej mládeže a dospelých
• podporiť výstavbu nových, zaujímavých, estetických
voľnočasových priestranstiev (napr. lezecké steny, parky zdravia,
prímestské cyklistické chodníky či tradičné oddychové zóny)
alebo rekonštrukciu nevyhovujúcich zón, ktoré budú nepretržite
(počas dňa) prístupné všetkým záujemcom
z okolia, a to najmä v exteriéri
• zapojiť do budovania a následnej údržby priestranstiev
dobrovoľníkov a nadšencov, miestnu komunitu a miestne
subjekty (občianske združenia, podnikateľské subjekty, rodičov)
• projekty vytvorené a realizované
v partnerstvách ako aj inovatívne riešenia či projekty využívajúce
prírodné a recyklované materiály sú zvlášť vítané

Cieľom zamestnaneckých projektov je zvýšenie kvality života v
miestnych komunitách, kde žijú alebo pôsobia zamestnanci
skupiny VÚB, a to v oblasti:
• vzdelávania
• charity
• voľnočasových aktivít pre deti a mládež

Oprávnený žiadateľ

1. mimovládne organizácie, ktoré pôsobia
na východnom Slovensku
• občianske združenia
• neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby
• nadácie

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

26.11.2011

48 808 €

min. 660 €
max. 6 600 €

02.11.2011

50 000 €

max. 2 000 €

90 %

www.karpatsk
anadacia.sk/cf
sk/web/sk/ind
ex.jsp?id=17

neuvedené

www.nadaciav
ub.sk/Default.
aspx?CatID=75

2. miestne samosprávy a školské zariadenia
patriace pod ich správu z východného Slovenska a
stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti dvoch
východoslovenských samosprávnych krajov

1. mimovládne neziskové organizácie (nadácie,
občianske združenia, neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové
zariadenia cirkví)
2. príspevkové a rozpočtové organizácie (školy,
samospráva)

O grant sa môže uchádzať projekt, ktorý odporučí
zamestnanec skupiny VÚB, pričom cenená bude
priama účasť zamestnanca pri realizácii projektu.

Link

Košický samosprávny kraj
(+ Karpatská nadácia)

Názov,
prioritná os

Terra Incognita
Výzva č. 1/2011

Opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Poslaním programu je podpora duchovných
a kultúrnych hodnôt a rozvoj domáceho cestovného ruchu
prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov
a služieb na troch tematických cestách - na Železnej, Gotickej
a Vínnej ceste.
Na týchto cestách môže návštevník putovať a spoznávať nielen 1. PO so sídlom na území Košického
ich základné historické témy, ale aj zažiť atmosféru kultúrnych,
samosprávneho kraja
športových a iných podujatí, ktoré sa mu tu ponúknu.
2. FO-podnikatelia so sídlom na území KSK
3. organizácie, kt. zakladateľom je KSK, pokiaľ
Cieľ výzvy:
nezabezpečujú implementáciu programu Terra
- podporiť realizáciu kvalitných kultúrnych a spoločenských aktivít Incognita a/ alebo sa nezúčastňujú na hodnotení
pre širokú verejnosť na území Košického samosprávneho kraja
a rozhodovaní o podpore pre predložené projekty
- podporiť domáci a aktívny cestovný ruch
- zvýšiť kultúrne zázemie, povedomie a kultúrne vyžitie
obyvateľov kraja
- zvýšiť návštevnosť KSK prostredníctvom podpory verejných
kultúrnych a spoločenských aktivít

Uzávierka

2. kolo do
31.10.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

120 000 €
(pre celý
program)

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

min. 1 000 €
max. 5 000 €

90 %

Link

www.karpatsk
anadacia.sk/cf
sk/web/sk/ind
ex.jsp?id=52

Nadácia VÚB

Rada Európy

Názov,
prioritná os

Program Kultúra
(2007 - 2013)

Pre vzdelanie
Hosťovanie
zahraničného
profesora/
profesorky
ekonómie

Opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Žiadosti o grant môžu predložiť žiadatelia, ktorí
spĺňajú nasledovné kritériá:
• sú verejnými alebo súkromnými organizáciami
s právnym postavením, ktoré vyvíjajú svoju hlavnú
činnosť v oblasti kultúry a sú zriadené
v jednej z krajín zúčastňujúcich sa na programe;
• majú finančnú kapacitu na realizáciu
navrhovaného projektu;
• majú operačnú kapacitu na realizáciu
navrhovaného projektu

1. Podpora kultúrnych činností:
viacročné projekty spolupráce – 3 – 5 rokov (1.1.)
kooperačné činnosti – do 2 rokov (1.2.1)
literárny preklad (1.2.2)
špeciálne akcie (1.3)
2. Podpora organizácií pôsobiacich na európskej úrovni
v oblasti kultúry
Každý spoluorganizátor (vrátane hlavného
3. Podpora analýz, zberu a šírenia informácií v oblasti kultúrnej organizátora) musí preukázať skutočné zapojenie
spolupráce
do projektu nielen pri jeho návrhu a relizácii
aktivít, ale taktiež prostredníctvom finančnej
spoluúčasti. Minimálna garantovaná finančná
spoluúčasť z vlastných alebo získaných
prostriedkov musí byť najmenej 5% z celkového
rozpočtu projektu

Nadácia uhradí:
- mzdové náklady hosťujúceho profesora vo výške jeho platu
na príslušnej materskej univerzite (cca 40.000 eur za jeden
semester),
- cestovné náklady hosťujúceho profesora,
- náklady na účasť hosťujúceho profesora na zahraničných
vedeckých konferenciách počas jeho pôsobenia na slovenskej
vysokej škole (max. do výšky 2.000 eur), ktorú bude
reprezentovať

1. univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického
smeru
2. katedry ekonomického zamerania (ekonómia,
manažment, financie) na iných fakultách

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

01. 11. 2011

1.1. Viacročné
projekty
spolupráce 18 000 000 €
1.2.1.
Kooperačné
činnosti 17 000 000 €
1.2.2. Literárny
preklad 2 000 000 €
1. 3 Špeciálne
akcie 1 000 000 €
2. Podpora
organizácií
pôsobiacich na
európskej úrovni
v oblasti kultúry 5 000 000 €
3. Podpora
analýz, zberu
a šírenia
informácií
v oblasti
kultúrnej
spolupráce neuvedené

neuvedené

neuvedené

www.ccp.sk/cc
p/sk/09/index.
html

90 000 €

podporené budú 2
projekty do výšky
max.
45 000 €
vyžaduje sa
finančná
spoluúčasť
žiadateľa (v
položke
"ubytovanie")

neuvedené

www.nadaciav
ub.sk/Default.
aspx?CatID=58

30.10.2011

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

Názov,
prioritná os

Opatrenie

A. oblasť:
OCHRANA
OVZDUŠIA
A OZÓNOVEJ
VRSTVY ZEME
B. oblasť:
OCHRANA A
VYUŽÍVANIE VÔD

Environmentálny fond

C. Oblasť: ROZVOJ
ODPADOVÉHO
HOSPODÁRSTVA
D. oblasť:
OCHRANA PRÍRODY
A KRAJINY
E. oblasť:
ENVIRONMENT.
VÝCHOVA,
VZDELÁVANIE A
PROPAGÁCIA
F. oblasť:
PRIESKUM,
VÝSKUM A VÝVOJ
ZAMERANÝ NA
ZISŤOVANIE A
ZLEPŠENIE STAVU
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
G. oblasť:
ZELENÁ
INVESTIČNÁ
SCHÉMA

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

FO, ktorá nepodniká na :
1. podporu činností zameraných na dosiahnutie
cieľov štátnej environmentálnej politiky, najmä v
ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme,
ochrane a využívaní vôd, rozvoji odpadového
hosp. a ochrane prírody a krajiny,
2. podporu prieskumu, výskumu a vývoja
zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu
životného prostredia,
3. podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania
a propagácie,
4. podporu riešenia mimoriadne závažnej
environmentálnej situácie
PO a FO, ktorá podniká na:
1. podporu prieskumu, výskumu a vývoja
zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu
životného prostredia,
2. podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania
a propagácie
PO, ktorá nepodniká, obci, samosprávnemu
kraju, príspevkovej organizácii, občianskemu
združeniu, záujmovému združeniu právnických
osôb, nadácii, neinvestičnému fondu alebo
neziskovej organizácii poskytujúcej
verejnoprospešné služby s environmentálnym
zameraním alebo registrovanej cirkvi a
náboženskej spoločnosti na:
1. podporu činností zameraných na dosiahnutie
cieľov štátnej environmentálnej politiky, najmä v
ochrane ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme,
ochrane a využívaní vôd, rozvoji odpadového
hosp. a ochrane prírody a krajiny,
2. podporu prieskumu, výskumu a vývoja
zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu
životného prostredia,
3. podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania
a propagácie,
4. podporu riešenia mimoriadne závažnej
environmentálnej situácie
orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva
a Slovenskej inšpekcii ŽP

31.10.2011
(na rok 2012)

neuvedené

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

neuvedené

neuvedené

Link

www.envirofo
nd.sk/sk/podp
ora_dotacie.ht
ml

Názov,
prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

Višegradský fond

Program cezhraničnej spolupráce ENPI MR-SR-RU-UK

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Priorita 1:
Ekonomický
a sociálny rozvoj
Priorita 2:
Zlepšenie kvality
ŽP
Priorita 4:
Podpora
spolupráce Ľudia
ľuďom

1.1: Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu
1.2: Vytvorenie lepších podmienok pre MSP a rozvoj podnikania
2.1: Ochrana životného prostredia, trvalo udržazeľný rozvoj a
riadenie prírodných zdrojov
2.2: Pripravenosť na núdzové situácie
4.1: Inštitucionálna spolupráca
4.2: Neinvestičné projekty Ľudia ľuďom

1. národné, regionálne a miestne organizácie
realizujúce politiku v oblastiach relevantných pre
programové priority
2. verejnoprospešné inštitúcie ako regionálne
rozvojové združenia a poskytovatelia informácií,
inovačné a rozvojové agentúry, výskumné inštitúty
a univerzity
3. regionálne a miestne združenia podnikateľov,
profesionálne/ profesné organizácie
4. regionálne a miestne samosprávy a ich
organizácie fungujúce ako PO, regionálne rady
5. neštátne inštitúcie ako mimovládne organizácie,
organizácie reprezentujúce národnostné/ etnické
menšiny, miestne občianske zväzy, družstvá,
odborové zväzy, organizácie reprezentujúce
hospodárske
a sociálne záujmy, spotrebiteľské organizácie,
ženské a mládežnícke organizácie, vzdelávacie,
vedecké a kultúrno-výskumné organizácie atď.

Opatrenie 1.1
min. 100 000 €
max. 500 000 €
Opatrenie 1.2
min. 100 000 €
max. 275 000 €
Opatrenie 2.1
min. 100 000 €
max. 950 000 €
31.01.2012

8 000 000 €

Opatrenie 4.1
min. 50 000 €
max. 500 000 €

Žiadateľ sa musí zapojiť do projektového
partnerstva skladajúceho sa z aspoň jedného
partnera z Ukrajiny a aspoň jedného partnera
z členského štátu EÚ participujúceho
v programe.

Malé granty

1. kultúrna spolupráca (festivaly, publikácia)
2. vedecká výmena a výskum (konferencie, publikácia)
3. vzdelávanie (semináre, letné školy)
4. výmena mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne
Zapojenie partnerov z minimálne 3 krajín V4,
aktivity pre deti a mládež)
odporúča sa zahrnúť partnerov zo všetkých
5. cezhraničná spolupráca (projekty na hranici 2 štátov V4 - do 50 4 krajín V4 (SK, CZ, HU, PL)
km od hraníc)
6. podpora turizmu (sprievodca, prezentácie, veľtrhy)

90 %
Opatrenie 2.2
min. 100 000 €
max. 2 300 000 €

www.huskrouacbc.net/sk/otv
orenavzva/tretiavzva-/17

Opatrenie 4.2
min. 25 000 €
max. 100 000 €

01.12.2011

540 000 €

max. 5 000 €

max. 70 %

www.visegradf
und.org

Názov,
prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

MAS Tokaj-Rovina, o.z.

MAS Rudohorie, o.z.

VÝZVY MAS
Oprávnené sú všetky vzdelávacie
a informačné aktivity, ktoré súvisia s cieľmi opatrenia:
1. všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je v
súlade s cieľmi opatrenia
a príslušnými práv. predpismi EÚ a SR.
Výzva č.
8/PRV/MAS58
Opatrenie 4.1.1.1
Vzdelávanie
a informovanie

2. nasledovné formy informačných aktivít:
∙ tvorba nových vzdelávacích programov
∙ tvorba analýz vzdelávacích potrieb
∙ krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie potrebných
vedomostí a zručností
∙ konferencie a semináre
∙ televízne a rozhlasové kampane
∙ výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ
∙ putovné aktivity k cieľovým skupinám
∙ ďalšie formy (napr. tlačené publikácie, webové portály, atď.)

Oprávnené sú všetky vzdelávacie
a informačné aktivity, ktoré súvisia s cieľmi opatrenia:
1. všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je v
súlade s cieľmi opatrenia
a príslušnými práv. predpismi EÚ a SR.
Výzva č.
VI/PRV/MAS81
Opatrenie 3.2.1
Vzdelávanie
a informovanie

2. nasledovné formy informačných aktivít:
∙ tvorba nových vzdelávacích programov
∙ tvorba analýz vzdelávacích potrieb
∙ krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie potrebných
vedomostí a zručností
∙ konferencie a semináre
∙ televízne a rozhlasové kampane
∙ výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ
∙ putovné aktivity k cieľovým skupinám
∙ ďalšie formy (napr. tlačené publikácie, webové portály, atď.)

1. inštitúcie pôsobiace v oblasti poskytovania
vzdelávacích a informačných služieb (štátne,
príspevkové, rozpočtové, verejno-právne,
neziskové organizácie, občianske a záujmové
združenia, profesijné komory, štátne podniky)
Projekty musia byť realizované na území SR
a v rámci územia pôsobnosti MAS RUDOHORIE,
o.z.: Baška, Bukovec, Hodkovce, Hýľov, Jasov,
Malá Ida, Medzev, Nováčany, Poproč, Rudník,
Šemša, Štós, Vyšný Klátov, Vyšný Medzev, Zlatá
Idka.

10.11.2011

57 900 €
na celé
opatrenie

23.11.2011

185 100 €
na celé
opatrenie

min. 3 000 €
max. 57 900 €

100 %

www.rudohori
e.sk/rudohorie
/vyzvy?PHPSESS
ID=c6caba3e9
dbb658ecf132
7365c806e6e

100 %

www.tokajrovina.sk/files/
2011-09-27200511V__zva____._6
.pdf

1. inštitúcie pôsobiace v oblasti poskytovania
vzdelávacích a informačných služieb (štátne,
príspevkové, rozpočtové, verejno-právne,
neziskové organizácie, občianske a záujmové
združenia, profesijné komory, štátne podniky)
Projekty musia byť realizované na území SR
a v rámci územia pôsobnosti MAS TOKAJ-ROVINA,
o.z.: Bara, Borša, Cejkov, Čerhov, Černochov,
Hraň, Hrčeľ, Kašov, Kožuchov, Kysta, Ladmovce,
Malá Tŕňa, Novosad, Slovenské Nové Mesto,
Sirník, Veľká Tŕňa, Viničky, Zemplín, Zemplínske
Hradište, Zemplínske Jastrabie, Zemplínsky Branč.

min. 3 000 €
max. 61 600 €

MAS Hornád-Slanské vrchy, o.z.

Názov,
prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávnené sú všetky vzdelávacie
a informačné aktivity, ktoré súvisia s cieľmi opatrenia:
1. všetky formy ďalšieho vzdelávania, ktorých zameranie je v
súlade s cieľmi opatrenia
a príslušnými práv. predpismi EÚ a SR.
Výzva č.
6/PRV/MAS57
Opatrenie 3.1.1.1
Vzdelávanie
a informovanie

2. nasledovné formy informačných aktivít:
∙ tvorba nových vzdelávacích programov
∙ tvorba analýz vzdelávacích potrieb
∙ krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie potrebných
vedomostí a zručností
∙ konferencie a semináre
∙ televízne a rozhlasové kampane
∙ výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ
∙ putovné aktivity k cieľovým skupinám
∙ ďalšie formy (napr. tlačené publikácie, webové portály, atď.)

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

1. inštitúcie pôsobiace v oblasti poskytovania
vzdelávacích a informačných služieb (štátne,
príspevkové, rozpočtové, verejno-právne,
neziskové organizácie, občianske a záujmové
združenia, profesijné komory, štátne podniky)
Projekty musia byť realizované na území SR
a v rámci územia pôsobnosti MAS HORNÁDSLANSKÉ VRCHY, o.z.: Blažice, Bohdanovce, Čaňa,
Geča, Gyňov, Haniska, Kalša, Kokšov-Bakša,
Košická Polianka, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Nižný
Čaj, Nový Salaš, Ruskov, Skároš, Slančík, Slanská
Huta, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Valaliky,
Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Vyšný Čaj, Ždaňa.

30.11.2011

60 000 €
na celé
opatrenie

min. 3 000 €
max. 30 000 €

100 %

Link

www.hornadslanskevrchy.s
k/vyzvy?PHPSESS
ID=e7cd82c72c
01702f3b5e75
5afa60939a

Názov,
prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

OZNAMY
OP KaHR - Zoznam zmluvne viazaných projektov v rámci výzvy s kódom KaHR-111SP-1001 - 18.10.2011
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na stránke MH SR Zoznam zmluvne viazaných projektov v rámci výzvy s kódom KaHR-111SP-1001. Zoznam nájdete
na internetovej stránke: www.nsrr.sk/aktuality/&id=724
OP V - Informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2011/1.1/07-SORO v rámci operačného programu Vzdelávanie - 18.10.2011
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Vás pozýva na informačné semináre k vyhlásenej výzve OPV-2011/1.1/07-SORO s
názvom Inovovanie obsahu a metód vzdelávania na stredných školách pre potreby trhu práce. Pozvánku a program podujatia nájdete na internetovej stránke: www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktuality/clanok/informacne-seminare-k-vyhlasenejvyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-pr-5/
OP KaHR - Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP/LSxP-1101 - 18.10.2011
MH SR oznamuje, že príspevková organizácia Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá zabezpečuje administráciu výzvy KaHR-111SP/LSxP-1101, organizuje informačné semináre v mesiaci október 2011. Bližšie informácie nájdete na internetovej
stránke: www.mhsr.sk/aktuality-bezplatne-informacne-seminare-k-vyzve-kahr-111sp-lsxp-1101/10s137112c
OP KaHR - Zoznam zmluvne viazaných projektov v rámci výzvy s kódom KaHR-111SP-1001 - 17.10.2011
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo zoznam zmluvne viazaných projektov v rámci výzvy s kódom KaHR-111SP-1001. Zoznam je zverejnený na
internetovej stránke: www.mhsr.sk/aktuality-zoznam-zmluvne-viazanych-projektov-v-ramci-vyzvy-s-kodom-kahr-111sp-1001/10s137110c
Environmentálny fond - Oznam - 14.10.2011
Oznam pre príjemcov podpory formou dotácie schválenej na rok 2011
Ak príjemca podpory formou dotácie schválenej na rok 2011 zistí, že jeho účet v banke (napr. Dexia banka Slovensko a.s.) bude do 31.12.2011 zrušený, Environmentálnemu fondu bezodkladne písomne oznámi túto skutočnosť a zároveň predloží novú zmluvu o
zriadení samostatného bankového účtu. Toto oznámenie sa vzťahuje iba na samostatný účet, ktorý je uvedený v zmluve o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu.
OP ŽP - Oznam - 12.10.2011
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje výzvu na výber Odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo 4.1 Podpora aktivít v
oblasti separovaného zberu a 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov.
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke: www.opzp.sk/na-stiahnutie/odbor-hodnotitelov/odborni-hodnotitelia-rtf/vyzva-na-oh-pre-4-1-a-4-2-v-ramci-opzp.rtf
OP ŽP - Oznam - 10.10.2011
Na stránke OP životné prostredie, v časti Implementácia - Metodické pokyny bola zverejnená aktuálna verzia 2.1 Príručky pre prijímateľa OP ŽP.
Informácie nájdete na internetovej stránke: www.opzp.sk/136/implementacia/metodicke-pokyny
ROP - Oznam o úprave vzoru Žiadosti o NFP vo všetkých aktuálnych písomných vyzvaniach pre prioritnú os 7 ROP - 07.10.2011
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom v rámci prioritnej osi 7 ROP – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 aktualizáciu vzoru Žiadosti o NFP vo všetkých piatich aktuálnych písomných vyzvaniach.
Aktualizácia sa týka najmä znenia otázok v tabuľke č. 15 Súlad s horizontálnymi prioritami a prislúchajúcich poznámok pod čiarou. Aktualizované znenie umožní žiadateľom pri vypĺňaní formuláru žiadosti o NFP správne identifikovať možný prínos projektu k
cieľom horizontálnych priorít. Aktualizované vzory žiadosti o NFP sú dostupné na konci stránky www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=3
OP V - Schéma na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť (Schéma pomoci de minimis) - 07.10.2011
Dňa 7.10.2011 bol v Obchodnom vestníku na stránke Ministerstva spravodlivosti SR zverejnený dodatok č. 2 k Schéme pomoci de minimis s názvom „Schéma na podporu rozvoja moderného vzdelávania pre vedomostnú spoločnosť".
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke: www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=4612
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Uvedie sa do prevádzky nová verzia ITMS - 04.10.2011
Centrálny koordinačný orgán (ministerstvo dopravy) bude v dňoch 16. 10. a 17. 10. 2011 uvádzať do prevádzky novú verziu Informačno technologického monitorovacieho systému (ITMS). Počas týchto dvoch dní bude systém ITMS nedostupný pre užívateľov.
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke: www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/nova-verzia-itms-sa-uvedie-do-prevadzky
APVV - Informačné dni k všeobecnej výzve VV 2011 - 03.10.2011
Agentúra na podporu výskumu a vývoja organizuje v dňoch 10., 11. a 14.10.2011 informačné dni k verejnej výzve VV 2011 v Košiciach, v Žiline a v Bratislave. Účastníci informačných dní sa oboznámia s podmienkami výzvy, pravidlami pre tvorbu rozpočtu,
finančnými pravidlami a praktickými odporúčaniami pri podávaní žiadostí. Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.apvv.sk a tiež na stránke www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9006
OP ZaSI - Usmernenie k verejnému obstarávaniu bolo aktualizované - 01.10.2011
Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia aktualizoval usmernenie N5/2008. Aktualizácia č. 5 Usmernenia RO č. N5/2008 nadobudla účinnosť 1. 10. 2011. Touto aktualizáciou sa zároveň ruší platnosť príloh B 12 Príručky pre
prijímateľa. Aktualizácia č. 5 nanovo systematizuje a spriehľadňuje pokyny týkajúce sa verejných obstarávaní v rámci projektov Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI).
Bližšie informácie aj samotné Usmernenie nájdete na stránke: www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/pokyny-k-verejnym-obstaravaniam-v-ramci-projektov-op-zasi-boli-aktualizovane
Usmernenie č. 2 k príručke pre žiadateľa na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP: LSKxP-ÚSVRK-2011/02 - 30.09.2011
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako koordinátor horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity vydáva usmernenie k poskytovaniu informácií k výzve na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej
žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP (ďalej len „výzva“). Všetky informácie nájdete na internetovej stránke: www.nsrr.sk/aktuality/&id=717&page=1
Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP: LSKxP-ÚSVRK-2011/02 - 30.09.2011
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako koordinátor horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity vydáva usmernenie k výzve na predkladanie žiadosti na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory
LSKxP (ďalej len "výzva"). Cieľom usmernenia je predĺženie termínu uzávierky výzvy z pôvodného termínu 10. októbra 2011 na 31. októbra 2011.
Všetky informácie nájdete na internetovej stránke: www.nsrr.sk/aktuality/&id=716&page=1
SIA - Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom - aktualizácia č.5 - 30.09.2011
Uvedené Usmernenie nájdete na internetovej stránke: www.sia.gov.sk/index.php?siteid=22&subsiteid=290
PPA - Oznámenie - 30.09.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 973/2011 z 29. septembra 2011 bola stanovená minimálna colná sadzba pre piatu čiastkovú verejnú súťaž v rámci výberového konania vyhláseného vykonávacím
nariadením (EÚ) č. 634/2011. Uvedený dokument nájdete na internetovej stránke: www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4166
Cenový spravodaj - víno 2011 - 30.09.2011
Cenový spravodaj - víno 2011 - dokument nájdete na internetovej stránke: www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4165
Oznámenie č. 51 zo dňa 29.9.2011 (Metodické usmernenie k opatreniu 1.7)) - 29.09.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR zverejňuje "Metodické usmernenie k opatreniu 1.7 Využívanie poradenských služieb ", ktoré tvorí prílohu tohto
oznámenia. Metodické usmernenie nájdete na internetovej stránke: www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4162
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Oznámenie č. 50 zo dňa 29.9.2011 (Usmernenie v oblasti verejného obstarávania) - 29.09.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej príjemcovia), že Riadiaci orgán pre Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (ďalej RO) vypracoval „Usmernenie RO v oblasti verejného
obstarávania“, ktoré tvorí prílohu tohto oznámenia. Príjemcovia sú povinní postupovať a dodržiavať ustanovenia uvedené v priloženom usmernení. Viac informácií ako aj spomínané Usmernenie nájdete na internetovej stránke:
www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4160
PPA - Oznámenie č. 09 zo dňa 28.9.2011 (Usmernenie v oblasti verejného obstarávania) - 28.09.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej príjemcovia), že Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej RO) vypracoval
„Usmernenie RO v oblasti verejného obstarávania“, ktoré tvorí prílohu tohto oznámenia. Príjemcovia sú povinní postupovať a dodržiavať ustanovenia uvedené v priloženom usmernení. Viac informácií nájdete na internetovej stránke:
www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4161
2. realizačný projekt programu revitalizácie krajiny - Podklady a informácie pre obce zaradené do 2RP PRK 2011 - 27.09.2011
Všetky informácie nájdete na internetovej stránke: www.krajina.gov.sk/26050/druhy-realizacny-projekt-programu-revitalizacie-krajiny-a-integrovaneho-manazmentu-povodi-sr-pre-rok-2011.php
Karpatská nadácia - Informačný deň programu Terra Incognita - 27.09.2011
Košický samosprávny kraj – vyhlasovateľ programu Terra Incognita a Karpatská nadácia, sprostredkovateľský orgán programu, organizujú Informačný deň k 2. kolu Výzvy č. 1/ 2011 na predkladanie projektov v programe Terra Incognita. Informačný deň sa
uskutoční 11. októbra 2011 o 13:00 hod. Viac informácii nájdete na stránke: www.karpatskanadacia.sk/cfsk/web/sk/news_item.jsp?msg=245&id=0

