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 22.09.2011

OP Životné prostredie

Názov Prioritná os

Výzva
OPŽP-PO4-11-3
Os 4 Odpadové
hospodárstvo

Opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

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

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

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-ÚSVRK2011/02
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
2011/3.1/034. 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"

10.10.2011

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/

OP Zdravotníctvo

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Názov Prioritná os

Opatrenie

Aktivity

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

Výzva č.
2011/2.1/02
- v rámci
schválených
2.1 Rekonštrukcia
Lokálnych stratégií a modernizácia
komplexného
zariadení
prístupu
ambulantnej
zdravotnej
2 Podpora zdravia
starostlivosti
a predchádzanie
zdravotným
rizikám

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie
a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných
zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia
s prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5 (ochorenia
obehovej sústavy, onkologické ochorenia, vonkajšie príčiny
ochorení a úmrtí, choroby dýchacej sústavy, choroby tráviacej
sústavy)
Skupiny oprávnených aktivít:
a/ modernizácia a rekonštrukcia budov
b/ dodávka zdravotníckej techniky
c/ budovanie IKT infraštruktúry (informačno-komunikačné
technológie)

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

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 €

95 %

Link

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

Hlavnou podmienkou oprávnenosti žiadateľa je,
aby projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, bol
v súlade s Lokálnou stratégiou komplexného
prístupu schválenou Úradom vlády SR.
1. právnická osoba v zmysle zákona č. 513/1991
Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov, ktorá je:
a. vlastník alebo
b. nájomca alebo
c. správca ambulant. zdravot. zariadenia
2. nezisková organizácia
3. príspevková organizácia v zriaďovateľskej
pôsobnosti MZ SR
4. rozpočtová organizácia
5. samosprávny kraj
6. obec
podrobnosti viď. výzva

14.10.2011

3 740 839,30 €

min. 100 000 €
max. 2 000 000 €

maximálna výška
podpory 95% www.opz.healt
h100 % len
sf.sk/aktualnepríspevková
vyzvy/2-vyzvaorganizácia v opz-20112102zriaďovateľskej pre-poliklinikypôsobnosti MZ
a-zdravotneSR alebo iného
strediska
ÚOŠS

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

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
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

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

1. Ministerstvo kultúry SR

30.11.2011

5 882 352 €

nie je stanovená

100%

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

1. Vyšší územný celok Košice

30.11.2011

11 176 470 €

nie je stanovená

95%

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

Oprávnený žiadateľ

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

Výzva ROP-7.1
-2011/01

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

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

Nadačný fond Slovak Telekom

NADAČNÉ A INÉ ZDROJE

Podpora inovácií
vo vzdelávaní

Cieľom programu je rozvoj osobnosti detí a mladých ľudí tak, aby
boli prostredníctvom osvojenia si kľúčových kompetencií
nevyhnutných pre používanie informácií dostupných
prostredníctvom moderných technológií i tradičných médií
schopní orientovať sa v rozmanitých oblastiach života
a napomáhať im tak v ich úsilí stať sa vzdelanými ľuďmi,
uvedomelými občanmi, náročnými spotrebiteľmi
a kvalifikovanými zamestnancami

1. Základné a stredné školy
2. Občianske združenia zriadené podľa zákona
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov a neziskové
organizácie zriadené podľa zákona
č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách,
ktoré pôsobia pri základných a stredných školách,
Špecifické ciele:
alebo realizujú projekty so vzdelávacím
1. rozvoj schopností a zručností pri práci s textom, ktoré smerujú
charakterom
k vytváraniu a rozvoju čitateľskej gramotnosti u žiakov druhého
stupňa základných škôl
2. rozvoj schopnosti kritického myslenia u študentov stredných
škôl

14.10.2011

40 000 €

max. 4 000 €

min. 20 %
z celkových
www.fondst.sk
nákladov na
/podporaprojekt (z toho
inovacii-vomin. 10 % vo
vzdelavani
forme finančnej
spoluúčasti)

05.10.2011

50 000 €

max. 4 000 €

nie je uvedené

Nadácia VÚB

Cieľom programu je zvýšiť kvalitu života ľudí so zdravotným
postihnutím alebo závažným ochorením

Pre Nádej 2011

Podporené budú projekty, kt. zámerom je:
- vytváranie nových pracovných príležitostí v prostredí
chránených dielní, neziskových subjektov a zdravotníckych
zariadení
- zabezpečenie samostatného plnohodnotného života v prostredí
chráneného bývania
- zvýšenie kvality a predaja produktov a služieb poskytovaných
ľuďmi so zdravotným postihnutím
- rozvoj pracovného potenciálu ľudí so zdravotným postihnutím
žijúcich na vidieku, resp. v mestách do 25 000 obyvateľov
- rozvoj zručností a talentu v rámci konkrétnych aktivít, ktoré im
umožnia prejaviť vnútorný svet a sprostredkovať ho iným
- zmiernenie následkov ochorenia a dlhodobej hospitalizácie ľudí
so závažnými ochoreniami

1. mimovládne organizácie
2. cirkev al. účelové zariadenie cirkvi
3. domovy sociálnych služieb
4. SZČO a podnikateľské subjekty s dokladom o
zriadení chráneného pracoviska, kt. zamestnávajú
min. 4 ľudí so zdravotným postihnutím
5. zdravotnícke zariadenia

www.nadaciav
ub.sk/Default.
aspx?CatID=59

Košický samosprávny kraj
(+ Karpatská nadácia)

Nadácia SPP

Názov Prioritná os

Program
Dedičstvo
regiónov 2011

Terra Incognita
Výzva č. 1/2011

Opatrenie

Aktivity

Cieľom programu je podporiť rozvoj komunitného života
v regiónoch, rozvoj zmysluplného a hodnotného trávenia
voľného času a rozvoj vzťahov v komunite, zachovávanie a rozvoj
kultúry v mestách a obciach, zvyšovanie informovanosti
obyvateľov regiónov ako aj ich návštevníkov, rozvoj regionálneho
cestovného ruchu, vyzdvihovanie historicko-kultúrneho významu
jednotlivých regiónov.
Podporené budú aktivity a podujatia, ktoré vychádzajú
z miestnych tradícií ako napr. voľnočasové kultúrne aktivity,
pravidelné podujatia v obciach spojené so zvykmi, históriou,
tradíciami, zdokumentovanie miestnych tradícií a zvykov
v podobe publikácie, alebo iné kultúrne aktivity propagujúce
tradičné miestne špecifiká atraktívnou (inovatívnou) formou

Oprávnený žiadateľ

1. kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie,
kultúrno-osvetové strediská,..)
2. mimovládne organizácie (občianske združenia,
nadácie, spolky, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy)
3. kultúrne a umelecké zoskupenia (folklórne
súbory, záujmové a umelecké spolky, ochotnícke
divadlá a pod.)
4. obce a mestá - podmienkou je aktívna
spolupráca s ďalším subjektom (OZ, kultúrnou
inštitúciou, spolkom, ZUŠ alebo školou) už pri
predložení projektu

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

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

30.09.2011

100 000 €

max. 2 000 €

nie je uvedené

www.nadacias
pp.sk/index.ph
p?sid=130&lan
g=sk#top

2. kolo do
31.10.2011

120 000 €
(pre celý
program)

min. 1 000 €
max. 5 000 €

90 %

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. 10. 2011
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

Environmentálny fond

Názov Prioritná os

Opatrenie

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

Aktivity

Oprávnený žiadateľ
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

Uzávierka

31.10.2011
(na rok 2012)

Celkový
rozpočet
výzvy

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

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

OP Stredná Európa

Priorita 1:
Uľahčenie inovácií
v stred. Európe
Priorita 2:
Zlepšenie
dostupnosti
strednej Európy
ako aj v rámci nej

1.3 Podpora rozvoja poznatkov
2.4 Podporenie informačných a komunikačných technológií
a alternatívnych riešení posilňovania prístupu
3.4 Podpora environmentálne priaznivých technológií a aktivít

Priorita 3:
Zodpovedné
využívanie ŽP
Priorita 4:
Zvýšenie
konkurenciesch.
a atraktívnosti
miest a regiónov

4.1 Rozvoj polycentrických sídelných štruktúr a územná
spolupráca
4.3 Využitie kultúrnych zdrojov pre atraktívnejšie mestá
a regióny

1. národné, regionálne a miestne orgány verejnej
správy
2. podobné verejné inštitúcie (napr. regionálne
rozvojové združenia, inovačné a rozvojové
agentúry..)
3. medzinárodné organizácie pôsobiace podľa
vnútroštátnych právnych predpisov
4. súkromné inštitúcie, vrátane súkromných
spoločností s právnou subjektivitou

14.10.2011

23 540 000 €

individuálne podľa
jednotlivých
opatrení

individuálne
podľa
jednotlivých
opatrení

bližšie informácie bližšie informácie
viď link
viď link

www.minzp.sk
/eu/moznostifinancovaniaprojektov/proj
ekty-sozahranicnoupomocou/prog
ramoveobdobie-20072013-sfkf/operacnyprogramstrednaeuropa/zaklad
ne-informacie/

Program cezhraničnej spolupráce MR-SR

Názov Prioritná os

HU-SK/1101
Prioritná os 1
Prioritná os 2

Opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Oblasti podpory:
1.1 Podpora cezhraničnej podnikateľskej spolupráce
1.2 Spolupráca v oblasti vedy, výskumu a inovácií
1.3 Rozvoj spoločného turizmu
1.4 Spoločný rozvoj a koordinované využívanie zdravotníckych
zariadení a prevencia rizík
1.5 Rozvoj tvorby sietí, partnerstva, programového
a projektového plánovania a riadiacich kapacít
1.6 Spoločné využívanie a rozvoj ľudských zdrojov
1.7 Aktivity Ľudia ľuďom

1. štátne orgány, mestá, obce a samosprávne kraje
a nimi zriadené organizácie
2. súkromné spoločnosti s verejnou účasťou
21.10.2011
3. organizácie fungujúce vo forme Európskeho
ŽoNFP v
zoskupenia územnej spolupráce
elektronickej
4. mimovládne organizácie zriadené
podpobe
na základe súkromného práva, ktoré vykonávajú
a
aktivity s verejnoprospeš. účelom v súlade s cieľmi
28.10.2011
2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany prírodného prostredia Programu, vrátane neziskových organizácií
zaslané poštou
2.2 Spoločná starostlivosť o prírodné prostredie
2.3 Budovanie malej dopravnej infraštruktúry, cyklistických trás podrobný popis viď časť 2.2 Príručky
a verejná doprava
pre žiadateľov
2.4 Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti cez hraničné rieky

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

49 855 581 €
na celú výzvu

individuálne,
konkrétne sumy
pre každé
opatrenie viď
časť 4.6 Príručky
pre žiadateľov

individuálne

540 000 €

max. 5 000 €

max. 70 %

Link

www.huskcbc.eu/sk/aktu
alna_vzva/maa
rskoslovenska_
cezhranicna_s
polupraca_opt
_v_pohybe__v
yhlasena_4_vz
va_na_predkla
danie_projekto
vch_ziadosti/4
7

Višegradský fond

podrobnosti a ďalšie informácie viď link

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
aktivity pre deti a mládež)
5. cezhraničná spolupráca (projekty na hranici 2 štátov V4 - do
50km od hraníc)
6. podpora turizmu (sprievodca, prezentácie, veľtrhy)

Zapojenie partnerov z minimálne 3 krajín V4,
odporúča sa zahrnúť partnerov zo všetkých
4 krajín V4 (SK, CZ, HU, PL)

01.12.2011

www.visegradf
und.org

Názov Prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

OZNAMY
PPA - OZNAM PRE ŽIADATEĽOV O PODPORU NA INVESTÍCIE PRE VINÁRSKY ROK 2011/2012 - 21.09.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z.z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým uchádzačom
(žiadateľom) o podporu na investície pre vinársky rok 2011/2012 možnosť podávania žiadosti o podporu na investície. Metodický postup pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2011/2012 vrátane formulárov nájdete na internetovej stránke
www.apa.sk v časti Organizácia trhu - Rastlinné komodity – Investície. (www.apa.sk/index.php?navID=231)
Informačný seminár pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Výskum a vývoj - 21.09.2011
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Výskum a vývoj organizuje informačný seminár pre prijímateľov nenávratného finančného
príspevku z výziev s kódmi OPVaV-2010/2.2/06-SORO a OPVaV-2010/4.2/06-SORO v rámci operačného programu Výskum a vývoj.
Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke: www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/informacny-seminar-pre-prijimatelov-nenavratneho-financneho-prispevku-v-ramci-operacneh/
OP Zdravotníctvo - Príručka pre prijímateľa z OPZ, verzia 4.0 - 19.09.2011
Aktulizovaná verzia príručky pre prijímateľa z OPZ sa nachádza na internetovej stránke www.opz.health-sf.sk v sekcii "Manuály, príručky a metodické predpisy".
PPA - Oznámenie - 16.09.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 924/2011 z 15. septembra 2011 bola stanovená minimálna colná sadzba pre štvrtú čiastkovú verejnú súťaž v rámci výberového konania vyhláseného vykonávacím
nariadením (EÚ) č. 634/2011. Jednotlivé minimálne colné sadzby nájdete v prílohe Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 924/2011, ktoré nájdete na internetovej stránke: www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4144
OP Zdravotníctvo - Usmernenie Riadiaceho orgánu č.14 - 14.09.2011
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Zdravotníctvo vydáva Usmernenie č. 14 k vykazovaniu hodnôt vybraných ukazovateľov dopadu v následných monitorovacích správach.
Usmernenie je zverejnené na internetovej stránke: www.opz.health-sf.sk/odporucania-usmernenia-a-pokyny-ro-k-projektom-financovanym-z-OPZ/usmernenia
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2011 pre OPVaV (platný od 12. 09. 2011) - 12.09.2011
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 12. 09. 2011 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2011 pre operačný program Výskum a vývoj.
Nový harmonogram nájdete na internetovej stránke: www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2011-pre-opvav-platny-od-12-09-2011/
Usmernenie pre prijímateľov k ukončeniu realizácie projektu – Usmernenie č. 9/2011 operačný program Výskum a vývoj - 08.09.2011
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydala dňa 08.09.2011 Usmernenie pre prijímateľov k ukončeniu realizácie projektu.
Nájdete ho na internetovej stránke: www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktuality/clanok/usmernenie-pre-prijimatelov-k-ukonceniu-realizacie-projektu-usmernenie-c-92011-operacny/
Riadiaci orgán modifikoval usmernenie k oprávnenosti výdavkov - 07.09.2011
Riadiaci orgán Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal dňa 6. 9. 2011 desiatu aktualizáciu Usmernenia Riadiaceho orgánu č. N3/2007. Bližšie informácie, ako aj aktualizáciu spomínaného usmernenia nájdete na internetovej stránke:
www.fsr.gov.sk/sk/aktuality/riadiaci-organ-modifikoval-usmernenie-k-opravnenosti-vydavkov
Karpatská nadácia - Konzultujeme projekty v druhom kole výzvy programu Terra Incognita - 07.09.2011
Karpatská nadácia dnes otvorila poskytovanie konzultácií v druhom kole Výzvy č. 1/ 2011 programu Terra Incognita pre projekty, ktoré budú realizované v období od 7. marca do 15. júla 2012.
Viac informácií nájdete na internetovej stránke: www.karpatskanadacia.sk/cfsk/web/sk/news_item.jsp?msg=233&id=0
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2011 pre OPV (platný od 31. 08. 2011) - 07.09.2011
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 31. 08. 2011 je aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2011 pre operačný program Vzdelávanie (ďalej len Harmonogram). Harmonogram týmto
oznamom nahrádza predchádzajúcu verziu z 20. 05. 2011.
Harmonogram nájdete na internetovej stránke: www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktuality/clanok/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2011-pre-opv-platny-od-31-08-2011/

Názov Prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
Maximálna
podpory pre
výška
žiadateľa
podpory

Link

Usmernenie RO č. N3/2007 aktualizácia č.10 - 06.09.2011
Riadiaci orgán pre OP ZaSI oznamuje, že vydal Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.10 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013. Aktualizáciou sa nahrádza pôvodné znenie usmernenia. Nové Usmernenie aj zmeny
nájdete na stránke: www.esf.gov.sk/new/index.php?mod=news&nid=274&sID=10546b02b0a49644c3d93a36af6ad11a
PPA - Oznámenie - 06.09.2011
PPA vydáva oznámenie k poskytovaniu dodatočnej pomoci v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu. Oznámenie nájdete na stránke: www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4136
PPA - Výzva pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2011/2012 - 02.09.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva schválených uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2011/2012, na predloženie žiadosti o pridelenie stropu pomoci (ďalej len „žiadosť“) a súvisiacich príloh do 30.
septembra 2011. Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke: www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4134
PPA - Oznámenie - 31.08.2011
Oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov.
Viac informácií nájdete na internetovej stránke: www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4130
PPA - Oznámenie - 31.08.2011
Oznámenie PPA o uverejnení Metodického pokynu a ďalších materiálov pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných
zdrojov európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2011/2012. Spomínané materiály nájdete na internetovej stránke: www.apa.sk/index.php?navID=74
PPA - Oznámenie - 26.08.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 862/2011 zo 25. augusta 2011 bola stanovená minimálna colná sadzba pre tretiu čiastkovú verejnú súťaž v rámci výberového konania vyhláseného vykonávacím
nariadením (EÚ) č. 634/2011. Jednotlivé minimálne colné sadzby nájdete v prílohe Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 862/2011, ktoré nájdete na internetovej stránke: www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4119
Výročná správa o vykonávaní OPV za obdobie január - december 2010 - 24.08.2011
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojej internetovej stránke www.minedu.sk Výročnú správu o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie
január – december 2010. Výročnú správu nájdete na internetovej stránke: www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=2970
Oznámenie k označovaniu príloh k žiadosti o platbu - 24.08.2011
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, že na prílohách k žiadostiam o platbu doručených na PPA od
2. Septembra 2011 sa bude vyžadovať na účtovných dokladoch označenie v znení: „financované z prostriedkov EPFRV“. Toto označenie musí mať originál účtovného dokladu a jeho fotokópia predložená v rámci príloh k žiadosti o platbu.
Oznámenie o vývoze syrov do Spojených štátov amerických v roku 2012 v rámci určitých kvót podľa GATT - 23.08.2011
PPA oznamuje, že nariadením Komisie (ES) č. 1187/2009 a vykonávacím nariadením Komisie (ES) č. 789/2011 sa umožňuje v roku 2012 vývoz syrov do Spojených štátov amerických v rámci určitých kvót podľa GATT. Žiadosti o povolenia sa podávajú od
01.09.2011 do 09.09.2011. Viac informácií nájdete na stránke: www.apa.sk/index.php?navID=1&id=4116
Zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom KaHR-111SP-1001 - 22.08.2011
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na stránke MH SR zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom KaHR-111SP-1001. Zoznam nájdete na
internetovej stránke: www.mhsr.sk/zoznam-schvalenych-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-6903/128588s

