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SÚKROMNÝ SEKTOR - Výzvy vyhlásené k 24.05.2011

OP Výskum a vývoj

Názov Prioritná os
výzva č.
2011/2.2/07SORO
Podpora
výskumnovývojových
centier
2 Podpora
výskumu a vývoja

OP Vzdelávanie

Opatrenie

Aktivity

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory pre
žiadateľa

Výzva je zameraná na financovanie projektov priemyselného
(aplikovaného) výskumu a experimentálneho vývoja
zameraných na priamu spoluprácu podnikov s akademickou
sférou.

2.2 Prenos poznatkov
a technológií
Oprávnené aktivity:
získaných výskumom
- realizácia projektov priemyselného výskumu
a vývojom do praxe
- podpora projektov aplikovaného výskumu a vývoja v
podnikovej sfére
- podpora spolupráce podnikov s akademickou sférou

výzva č.
2011/1.1/06SORO
Inovovanie
obsahu a metód
vzdelávania pre 1.1 Premena tradičnej
ZŠ
školy na modernú
1 Reforma
systému
vzdelávania a
odbornej
prípravy

Oprávenný žiadateľ

1.1.1 Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného
vzdelávania na ZŠ a SŠ
1.1.3 Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania
pedagogických zamestnancov

Maximálná
výška
podpory
malý podnik
60% /80 %

1. malé (vrátane mikropodnikov) a stredné
podniky
2. veľké podniky

01.08.2011

40 000 000 €

min. 1 000 000 €
max. 2 000 000 €

stredný podnik
50% / 75%
veľký podnik
40% / 65%

1. ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a
krajských školských úradov
2. cirkevné základné školy
3. súkromné základné školy

31.05.2011

25 000 000 €

min. 100 000 €
max. 400 000 €

Link

http://www.asf
eu.sk/operacnyprogramvyskum-avyvoj/aktualnevyzvy/opvav20112207soro/

ZŠ v zriaď. pôsob.
obce 95%
http://www.asf
eu.sk/operacnysúkr.ZŠ, cirk.ZŠ
program95%
vzdelavanie/ak
tualneZŠ v zriaď. pôsob.
vyzvy/opvKrajského
20111106školského úradu
soro/
100%

Názov Prioritná os

Opatrenie

OP Vzdelávania

výzva č.
2011/3.1/02SORO
Podpora
čitateľskej
gramotnosti
3.1 Zvyšovanie
sociálne
vzdelanostnej úrovne
znevýhodnených
príslušníkov
žiakov ZŠ
marginalizovaných
pochádzajúcich z
rómskych komunít
MRK

OP Konkurenciaschopnosť a hodspodársky rast
(KaHR)

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

3. Podpora
vzdelávania osôb
s osobitými
vzdelávacími
potrebami

Aktivity

1. základné školy v zriadovateľskej pôsobnosti
obcí a krajských školských úradov so zastúpením
viac ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov
pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov
základnej školy;
3.1.2 Podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych
2. cirkevné základné školy so zastúpením viac ako
foriem nástrojov vyučovania
50% sociálne znevýhodnených žiakov
3.1.4 Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií
pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov
pracujúcich v oblasti integrácie príslušníkov MRK do spoločnosti
cirkevnej základnej školy;
3. súkromné základné školy so zastúpením viac
ako 50% sociálne znevýhodnených žiakov
pochádzajúcich z MRK zo všetkých žiakov
súkromnej základnej školy

2.1 Podpora sociálnej
inklúzie osôb
ohrozených sociálnym
Výzva č.
vylúčením alebo
2010/2.1/02
sociálne vylúčených 2.1.3 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na
prostredníctvom 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

1. Inovácie a rast
konkurenciescho
pnosti

1.3. Podpora
inovačných aktivít
v podnikoch

Oprávenný žiadateľ

1. priemyselný výskum
2. experimentálny vývoj

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)

Fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená
na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného
zákonníka (registrované na území SR najneskôr
k 1.1.2009), ktoré plánujú realizovať jednotlivé
druhy oprávnených projektov a spĺňajú definíciu
MSP alebo veľkého podnikateľa.
Oprávnenými žiadateľmi o NFP sú:
- podnikateľské subjekty, ktoré v žiadosti o NFP
budú mať definovaného riešiteľa výskumnej
alebo vývojovej úlohy,
- podnikateľské subjekty, ktoré majú tržieb z
priemyselného výskumu a experimentálneho
vývoja je nižší ako 50% z tržieb, predaja vlastných
výrobkov a služieb

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Link

95 %

15.06.2011

5 000 000 €

min. 100 000 €
max. 300 000 €

http://www.asf
eu.sk/uploads/
100 % - ZŠ, kt.
media/OPVzriaďovateľom je
2011_3.1_02krajský školský
SORO.pdf
úrad

I. kolo
uzavreté
II. kolo uzavreté
III.kolo do
31.05.2011
uzávierka výzvy:
31.1.2012 alebo
priebežne do
vyčerpania
finančných
prostriedkov

II. kolo
30. 06. 2011

8 037 000 €

51 226 064,00 €

min. 10 000 €
max. 99 600 €

min. 30 000 €
max.
2 000000 €

95 %

http://www.fsr
.gov.sk/sk/prog
ramoveobdobie-20072013/vyzvy4/vyzva-napredkladanieziadosti-onenavratnyfinancnyprispevok-opzasi-fsr-20102.1-02.ews

http://www.ec
min. 25%
onomy.gov.sk/
max. 70%
vyzva-nav závislosti od
opatrenie-13--príjemcu pomoci
kod-vyzvy-kahra oprávnenej
13spaktivity
1001/132758s

Názov Prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Link

OP Zdravotníctvo

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Pre žiadateľov v rámci schválených Lokálnych
stratégií komplexného prístupu:

2.2 Podpora
vytvárania rovnosti
príležitosti v prístupe
na trh práce a
2. Podpora
podpora integrácie
sociálnej inklúzie
znevýhodnených
skupín na trh práce s
osobitným zreteľom
na MRK
Výzva č.
2010/2.2/04

Výzva č.
2011/2.1/01
2 Podpora
zdravia a
predchádzanie
zdravotným
rizikám

2.1 Rekonštrukcia a
modernizácia
zariadení
ambulantnej
zdravotnej
starostlivosti

2.2.1 Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s výrazným
zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným
zreteľom na osoby z MRK
2.2.2 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane
projektov podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov
pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov
marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto
rámcovú aktivitu)
2.2.3 Programy druhej šance umožňujúce ukončenie základnej
resp. strednej školy, získanie odborných zručností formou
zamestnaneckej praxe s osobitným zreteľom na MRK
2.2.4 Programy zamerané na poskytovanie služieb
zamestnanosti a vzdelávania pre zamestnancov ohrozených
hromadným prepúšťaním s osobitným zreteľom na starších
zamestnancov a zamestnancov s nízkym vzdelaním

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty rekonštrukcie a
modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantných
zdravotníckych zariadení vrátane zdravotníckeho vybavenia s
prednostným zameraním na ochorenia skupiny 5

1. štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
2. obce a mestá
3. združenia miest a obcí
4. VÚC a úrady samosprávneho kraja
5. inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie,
univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné
pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
6. občianske združenia
7. nadácie
8. neinvestičné fondy
9. neziskové organizácie
10. záujmové združenie právnických osôb
založené v súlade s § 20f až 20i a nasl.
Občianskeho zákonníka
11. iné organizácie (Slovenský Červený kríž;
subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa
zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele; subjekty ktoré
poskytujú sociálne služby podľa zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách; cirkevné
organizácie zriadené v zmysle Zákona č. 308/1991

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

I. kolo
hodnotenie
ŽoNFP bude
uzavreté
29.04.2011
od 01.04.2011
znovuotvorené
prijímanie ŽoNFP

8 000 000 €

uzavretie výzvy
priebežne do
vyčerpania
finančných
prostriedkov
najneskôr do
30.06.2011

Limity pomoci pre
žiadateľov, ktorí
http://www.fsr
nepodliehajú
.gov.sk/sk/prog
pravidlám pomoci de
ramoveminimis:
organizácie štátnej obdobie-2007min. 50 000 €
správy
2013/vyzvymax. 500 000 €
100 %
4/vyzva-napredkladanieLimity pomoci pre
ostatné
ziadosti-ožiadateľov, ktorí
95%
nenavratnypodliehajú pravidlám
financnypomoci de minimis:
prispevok-opmin. 50 000 €
zasi-fsr--2010max. 200 000 €
2.2-04.ews

maximálna výška
podpory 95%

26.07.2011

5 700 000 €

min. 100 000 €
max. 2 000 000 €

http://opz.heal
100 % len
thpríspevková
sf.sk/aktualneorganizácia v
vyzvy
zriaďovateľskej
pôsobnosti MZ SR
alebo iného ÚOŠS

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov Prioritná os

Opatrenie

1.1 Obnova
kultúrnych pamiatok
1.2 Obnova
kultúrnych pamiatok
v lokalitách svetového
1 „Obnovme si kultúrneho dedičstva
svoj dom“
1.3 Aktivity kultúrnej
politiky a edičnej
činnosti v oblasti
ochrany
pamiatkového fondu

Aktivity

Podpora porojektov systematického prístupu k ochrane
kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácií obnovy
alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách
svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie,
dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a
využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými
hodnotami.

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

1. fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18
rokov
2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
území Slovenskej republiky
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
Slovenskej republiky
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej
I. kolo
republiky
uzavreté
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
II. kolo
republiky
10.11.2011
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
- musí byť
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej zverejnená výzva
republiky
9. neinvestičný fond so sídlom na území
Slovenskej republiky
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej
republiky
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej
republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje
svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

Celkový
rozpočet
výzvy

4 700 200 €

Výška
podpory pre
žiadateľa

neuvedené

Maximálná
výška
podpory

Link

75 %

http://www.cul
ture.gov.sk/mi
nisterstvo/aktu
alnevyzvy/vyzva-napredlozenieziadosti-navystavneaktivity-vdome-umenia

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov Prioritná os

Opatrenie

2.1 Knižnice a
knižničná činnosť
2.2 Múzeá a galérie
2 „Kultúrne
2.3 Ochrana
aktivity v oblasti
kultúrneho dedičstva
pamäťových
2.4 Akvizícia múzeí a
inštitúcií“
galérií
2.5 Akvizícia knižníc

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

1. fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18
rokov
2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
území Slovenskej republiky
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
Slovenskej republiky
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej
Podpora porojektov je zameraná na vybrané aktivity v
I. kolo
republiky
knižničnej, múzejnej a galerijnej oblasti; zabezpečenie ochrany a
uzavreté
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom technického,
II. kolo
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
technologického, elektronického alebo mechanického
10.11.2011
republiky
zariadenia a vybavenia objektov a priestorov; akvizičnú činnosť
- musí byť
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
múzeí, galérií a knižníc.
zverejnená výzva
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
republiky
9. neinvestičný fond so sídlom na území
Slovenskej republiky
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej
republiky
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej
republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje
svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

Celkový
rozpočet
výzvy

1 000 000 €

Výška
podpory pre
žiadateľa

neuvedené

Maximálná
výška
podpory

Link

95 %

http://www.cul
ture.gov.sk/mi
nisterstvo/gran
tovysystem/dotacie2011/kulturneaktivity-voblastipamatovychinstitucii

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov Prioritná os

3 „ Európske
hlavné mesto
kultúry 2013 –
košice“

Opatrenie

3.1 Podpora
kľúčových podujatí a
dlhodobých
rozvojových projektov
Košice – Európske
hlavné mesto kultúry
2013
3.2 Podpora
sprievodných podujatí
a projektov
súvisiacich s
projektom Košice –
Európske hlavné
mesto kultúry 2013.

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

1. fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18
rokov
2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
území Slovenskej republiky
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
Slovenskej republiky
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej
I. kolo
republiky
uzavreté
Realizácie neinvestičných kultúrnych projektov v rámci
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
II. kolo
podujatia Európske hlavné mesto kultúry, ak sú tieto projekty v právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
10.11.2011
súlade s jeho programovými zámermi.
republiky
- musí byť
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
zverejná výzva
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
republiky
9. neinvestičný fond so sídlom na území
Slovenskej republiky
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej
republiky
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej
republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje
svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

Celkový
rozpočet
výzvy

1 992 000 €

Výška
podpory pre
žiadateľa

neuvedené

Maximálná
výška
podpory

Link

95 %

http://www.cul
ture.gov.sk/mi
nisterstvo/gran
tovysystem/dotacie2011/europskehlavne-mestokultury-2013kosice

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov Prioritná os

4 „Umenie“

Opatrenie

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

Podpora projektov v rámci profesionálneho umenia zameraných
na: verejnú prezentáciu alebo publikovanie umeleckých reflexií,
vydávanie periodických a neperiodických publikácií, vznik a
uvádzanie divadelných inscenácií a hudobných diel, realizáciu a
verejnú prezentáciu výtvarných diel, vydávanie nosičov
zvukových a obrazových záznamov, realizáciu kultúrnych
podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s
celoslovenským významom alebo úhradu členských príspevkov v
oblastiach kultúry, ako aj na vnútorný rozvoj jednotlivých oblastí
kultúry, ako aj na výchovu umením a k umeniu.

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

1. fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18
rokov
2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
území Slovenskej republiky
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
Slovenskej republiky
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej
I. kolo
republiky
uzavreté
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
II. kolo
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
10.11.2011
republiky
- musí byť
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne zverejnená výzva
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
republiky
9. neinvestičný fond so sídlom na území
Slovenskej republiky
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej
republiky
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej
republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje
svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

Celkový
rozpočet
výzvy

4 190 000 €

Výška
podpory pre
žiadateľa

neuvedené

Maximálná
výška
podpory

Link

95 %

http://www.cul
ture.gov.sk/mi
nisterstvo/gran
tovysystem/dotacie2011/umenie

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov Prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

1. fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18
rokov
2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
území Slovenskej republiky
3. vyšší územný celok alebo obec
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková
5.1 Prezentácia
organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
umenia a kultúry v
celok alebo obec
zahraničí
5. občianske združenie so sídlom na území
Prioritou podprogramu je spolufinancovanie projektov, ktoré
5.2 Mobilita umelcov
Slovenskej republiky
získali podporu z programu EÚ Kultúra 2007 – 2013.
a kultúrnych
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej
I. kolo
pracovníkov,
republiky
uzavreté
Podporu projektov v rámci prezentácie slovenského umenia a
medzinárodná
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
II. kolo
kultúry v zahraničí, mobility umelcov a kultúrnych pracovníkov,
5 „Pro Slovakia“ spolupráca v oblasti
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
10.11.2011
medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, spolufinancovania
kultúry
republiky
- musí byť
projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných
5.3 Spolufinancovanie
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne zverejnená výzva
zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskeho
projektov, ktoré
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
spoločenstva vo vzťahu k Slovenskej republike možno považovať
získali podporu z
republiky
za významné v oblasti kultúry.
medzinárodných
9. neinvestičný fond so sídlom na území
zdrojov.
Slovenskej republiky
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej
republiky
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej
republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje
svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

Celkový
rozpočet
výzvy

900 000 €

Výška
podpory pre
žiadateľa

neuvedené

Maximálná
výška
podpory

Link

95 %

http://www.cul
ture.gov.sk/mi
nisterstvo/gran
tovysystem/dotacie2011/proslovakia

Názov Prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Link

95 %

http://www.cul
ture.gov.sk/mi
nisterstvo/gran
tovysystem/dotacie2011/nehmotn
e-kulturnededicstvo-akulturnoosvetovacinnost

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,

8 „Nehmotné
kultúrne
dedičstvo a
kultúrno –
osvetová
činnosť“

1. fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18
rokov
2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
území Slovenskej republiky
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
Slovenskej republiky
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej
I. kolo
republiky
uzavreté
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
II. kolo
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
10.11.2011
8.1 Prehliadky,
3. vznik novej autorskej tvorby, prezentácia interpretačných
republiky
- musí byť
festivaly, súťaže
zručností a tvorivého umenia z oblasti tradičnej ľudovej kultúry,
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne zverejnená výzva
8.2 Edukačné aktivity folklorizmu, amatérskej umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
8.3 Vznik a
činnosti, inovatívne projekty rozvíjajúce živú miestnu a
republiky
prezentácia tvorby regionálnu kultúru, príprava a realizácia umeleckých
9. neinvestičný fond so sídlom na území
8.4 Vedeckopredstavení, koncertov a výstav, prezentácia tvorby
Slovenskej republiky
výskumná a
prostredníctvom výroby zvukového alebo multimediálneho
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej
publikačná činnosť nosiča,
republiky
11. registrovaná cirkev alebo náboženská
4. vedeckovýskumná a publikačná činnosť zameraná na
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej
realizáciu vedeckovýskumných projektov, vydávanie odborných
republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje
publikácií z oblasti etnografie, folkloristiky a kultúrnoosvetovej
svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo
činnosti, starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru, šírenie
náboženskej spoločnosti
poznatkov o prvkoch zapísaných v Reprezentatívnom zozname
12. Matica slovenská
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.
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
Podpora projektov v činnosti, rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia
rámci kultúrnej
voľného času s dôrazom na ich výchovnovzdelávací a
tvorivosti, voľno- kultúrnospoločenský rozmer, vzdelávanie v oblasti miestnej a
časovej kultúrnej regionálnej kultúry podporujúce rozvoj vedomostí o kultúre
aktivity a
obce, mesta a regiónu, ako aj edukačné aktivity zamerané na
vzdelávacieho
šírenie poznatkov o prvkoch zapísaných v Reprezentatívnom
programu v kultúre. zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska,

910 000 €

neuvedené

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Názov Prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

1. fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18
rokov
2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie na
území Slovenskej republiky
Podpora projektov v rámci kultúrnych aktivít zdravotne
3. vyšší územný celok alebo obec
postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, 4. rozpočtová organizácia alebo príspevková
podporu rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí a tiež organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
na uľahčenie prístupu znevýhodnených skupín obyvateľstva ku celok alebo obec
kultúre s cieľom napĺňať kultúrne práva ľudí ohrozených
5. občianske združenie so sídlom na území
chudobou, sociálnym vylúčením a viacnásobnou diskrimináciou Slovenskej republiky
I. kolo
a podporovať ich integráciu do spoločnosti, na podporu
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej
uzavreté
7.1 Živá kultúra
kultúrnych aktivít v oblasti prevencie a eliminácie všetkých
republiky
7 „Kultúra
II. kolo
7.2 Periodická tlač foriem násilia a diskriminácie, výchovy k tolerancii a prijímaniu 7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
znevýhodnených
do
7.3 Neperiodická tlač inakosti, posilneniu sociálnej súdržnosti a rozvoju
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
skupín
10.11.2011
medzikultúrneho dialógu, na podporu kultúrnych aktivít v
republiky
obyvateľstva“
- musí byť
oblasti vydávania periodickej tlače, ktorá prispieva k vytváraniu 8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
zverejnená výzva
rovnosti príležitostí v oblasti kultúry a prináša informácie o
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
živote a kultúre zdravotne postihnutých alebo inak
republiky
znevýhodnených skupín obyvateľstva, na vydávanie
9. neinvestičný fond so sídlom na území
neperiodickej tlače v oblasti pôvodnej krásnej, odbornej a
Slovenskej republiky
prekladovej literatúry, vydávanie elektronických nosičov a
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej
čiastkových webových stránok rozvíjajúcich kultúru zdravotne republiky
postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. 11. registrovaná cirkev alebo náboženská
spoločnosť so sídlom na území Slovenskej
republiky a právnická osoba, ktorá odvodzuje
svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

9 Kultúrne
poukazy

9.1 Poukážkový
systém - zriaďovatelia
škôl
9.2 Poukážkový
systém - kultúrne
inštutúcie

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

31.08.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

310 000 €

2 851 000 €

Výška
podpory pre
žiadateľa

neuvedené

neuvedené

Maximálná
výška
podpory

Link

95 %

http://www.cul
ture.gov.sk/mi
nisterstvo/gran
tovysystem/dotacie2011/kulturaznevyhodnenyc
h-skupinobyvatelstva

http://www.cul
ture.gov.sk/mi
nisterstvo/gran
tovysystem/dotacie2011/kulturnepoukazy

Názov Prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Link

90 %

http://www.os
f.sk/Default.as
px?CatID=82&
GrantyId=65

Res Publica 2011

Nadačný fond Slovak Telekom

Živá energia

Ad hoc podpora
2011

Nadácia VÚB

Nadácia Ekopolis

Nadácia otvorenej
spoločnosti (OSF)

NADAČNÉ A INÉ ZDROJE

Pre vzdelanie
Hosťovanie
zahraničného
profesora/
profesorky
ekonómie

Grantový program zameraný na podporu aktivít mimovládnych
organizácií zameraných na prekonávanie problémov
vyplývajúcich z nerovného postavenia znevýhodnených skupín a
boj proti neznášanlivosti a intolerancii s dôrazom na Rómov.
Mimovládne neziskové organizácie registrované v
SR
Projekty by mali byť zamerané predovšetkým na zapájanie sa do
tvorby a implementácie národných a regionálnych politík,
monitoring realizácie opatrení a pod.
Medzi programové priority patrí najmä:
- výstavba a inštalácia nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné
zdroje energie, ich rekonštrukcia a zvýšenie výkonu,
- rekonštrukciazariadení využívajúcich fosílne palivá na
obnoviteľné zdroje,
- zavádzanieopatrení na úspory energie v spojení s
inštaláciouzariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

1. mimovládne neziskové organizácie
2. občianske združenia
3. mestá a obce
4. školy a iné vzdelávacie inštitúcie
5. ústavy sociálnej starostlivosti
6. domovy dôchodcov
7. centrá voľného času
8. komunitné centrá

- inovatívne projekty, ktoré svojím zameraním nespadajú do
žiadneho programu, resp. špecifických výziev pre Nadačný fond
Slovak Telekom v danom roku. Podporené môžu byť inovatívne
1. občianske združenia
projekty v oblasti kultúry, podpory vzdelávania, podpory
2. neziskové organizácie
znevýhodnených skupín obyvateľstva, zdravotníctva, životného
3. nadácie
prostredia, športu alebo charity
4. príspevkové organizácie
5. jednotlivci vo veku od 18 rokov
- projekty zamerané na pružné riešenie problémov v
nepredvídaných situáciách, ako napr. ad hoc humanitárna
pomoc v prípade živelnej, alebo inej katastrofy

Nadácia uhradí:
- mzdové náklady hosťujúceho profesora vo výške jeho platu na
príslušnej materskej univerzite (cca 40.000 € 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 €), ktorú bude reprezentovať

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

16.06.2011

neuvedené

max. 13 000 €

http://www.ek
opolis.sk/novin
ky/374nadacny-fondziva-energiapodp.html

10.06.2011

31 000 €

max. 7 000 €

priebežne do
30.11.2011

neuvedené

neuvedené

neuvedené

http://www.fo
ndst.sk/podpor
a-ad-hoc

90 000 €

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

nešpecifikované

http://www.na
daciavub.sk/De
fault.aspx?CatI
D=58

30.10.2011

Rada Európy

Názov Prioritná os

Program Kultúra
( 2007 - 2013 )

Opatrenie

Aktivity

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 európ. úrovni v oblasti
kultúry
3. Podpora analýz, zberu a šírenia informácií v oblasti kultúrnej
spolupráce

Oprávenný žiadateľ

Žiadosti o grant môžu predložiť žiadatelia
spĺňajúci 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
Každý spoluorganizátor (vrátane hlavného
organizátora) musí preukázať skutočné zapojenie
do projektu nielen pri jeho návrhu a relizácii
aktivít, ale taktiež prostredníctvom finančnej
spoluúčasti.

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Link

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

max. 95 %

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

Envirofond

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:
ENVIRONMENTÁLNA
VÝCHOVA,
VZDELÁVANIE A
PROPOGÁCIA
F. Oblasť: PRIESKUM,
VÝSKUM A VÝVOJ
ZAMERANÝ NA
ZISŤOVANIE
A ZLEPŠENIE STAVU
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Link

Fyzická osoba, 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 ŽP,
3. podporu environmentálnej výchovy,
vzdelávania a propagácie,
4. podporu riešenia mimoriadne závažnej
environmentálnej situácie
Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá podniká
na:
1. podporu prieskumu, výskumu a vývoja
zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu ŽP,
2. podporu environmentálnej výchovy,
vzdelávania a propagácie
Právnická osoba, 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
hospodárstva 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 životného
prostredia na:
podporu odstraňovania následkov havárie a
mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo
mimoriadneho ohrozenia kvality vôd
ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné
prostredie

29.10.2011
(na rok 2012)

neuvedené

neuvedené

neuvedené

http://www.en
virofond.sk/sk/
podpora_dotac
ie.html

Názov Prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Malé granty
540 000 €

Malé granty max. 5
000 €

Malé granty
max. 70 %

Štandardné granty
2 200 000 €

Štandardné granty
min. 5 001 €

Štandardné granty
max. 70 %

Link

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

Višegradský fond

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)
Štandardné 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)

Malé granty
01. 06. 2011
01. 09. 2011
01. 12. 2011
Štandardné
granty
15. 09. 2011

http://visegrad
fund.org/

MAS HORNÁD – SLNASKÉ VRCHY, o. z.

VÝZVY MAS

4.1.1.3 Diverzifikácia
Výzva č. 4/4.1
smerom k
ISRÚ/ 2011 Os
nepoľnohospodársky
4 LEADER
m činnostiam
opatrenie 4.1
(opatrenie 3.1, kód
Implementovanie
opatrenia 311
integrovanej
Diverzifikácia k
stratégie rozvoja
nepoľnohosp.činnosti
územia
am podľa PRV)

Projekty musia byť realizované na území SR a v
rámci územia pôsobnosti MAS HORNÁD–
SLANSKÉ VRCHY: Sokoľany, Haniska, Valaliky,
Kokšov-Bakša, Geča, Čaňa, Gyňov, Trstené pri
´- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia agroturistických
Hornáde, Ždaňa, Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa,
zariadení vrátane hygienických, ekologických a rekondičných
objektov slúţiacich na rozvoj turistických činností (kryté bazény, Skároš, Slanská Huta, Nový Salaš, Kalša,
Bohdanovce, Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Košická
fitness centrá, sociálne zariadenia, čističky odpadových vôd a
Polianka, Vyšný Čaj, Nižný Čaj, Blaţice, Ruskov,
pod.) – stavebné invenstície, investície do vnútorného
vybavenia, zariadenia a technológií, vrátane zriadenia pripojenia Slančík.
na internet
Konečný prijímateľ: (subjekty s právnou
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich subjektivitou a oficiálne zaregistrovaným
sídlom/miestom podnikania na území Slovenskej
podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných činností
republiky) PO a FO (malé a stredné podniky v
(turistické chodníky, jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo,
cykloturistika, vodné športy, zimné športy, sauna, bazén, detské zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES)
podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, ktorých
ihrisko a pod.) – stavebné investície, investície do vybavenia,
podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohosp.
strojov a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet
prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch za
posledné uzatvorené účtovné obdobie
predstavuje minimálne 30%.

20.06.2011

396 000 €

min. 3000 €
max. 66 000 €

50 %

http://www.ho
rnadslanskevrchy.sk
/files/2011-0221-144822hornad_vyzva_
4.pdf

Názov Prioritná os

Opatrenie

Aktivity

OZ KRAS

OZ KRAS

Výzva č. 7/2.2.1
ISRÚ/2010
Os 4 Leader

´- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a
predajných objektov (pri rekonštrukcií a modernizácií vrátane
technológií) a nákup strojov, technológií) a nákup strojov,
opatrenie:
technológií a zariadení pre: výrobu a spracovanie tradičných
4.1
materiálov a výrobkov (napr. tkanie ľanového plátna a následná
Implementácia
výroba národných
Integrovanej
(ľudových) krojov atď. – stavebné investície, investície do
2.2.1, kód PRV 311 –
stratégie rozvoja
vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane
Diverzifikácia smerom
územia
zariadenia pripojenia na internet
k
nepoľnohospodársky
2. Využívanie
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia predajných miest
m činnostiam
miestnych
znamená založenie a prevádzkovanie mladých predajných miest
zdrojov
umiestnených priamo na farmách alebo miestach dostupných
pre návštevníkov regiónu, kde konečný prijímateľ bude môcť
2.2. Skvalitniť
predávať svoje výrobky vyrobené v rámci tohto opatrenia, ktoré
výrobu a
musia byť nepoľnohospodárskej povahy (napr. ľudovoumelecké
marketing
výrobky: vyrezávané drevené črpáky, národné ľudové kroje,
regionálnych
keramika)
produktov

Výzva č. 6/1.1.1
ISRÚ/2010
Os 4 LEADER
opatrenie 4.1

´- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia nízkokapacitných
ubytovacích zariadení s kapacitou maximálne 10 lôžok –
stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia a
zariadenia vrátane zriadenia pripojenia na internet;
- prestavba a/alebo prístavba časti rodinných domov a ďalších
nevyužitých objektov na nízkokapacitné ubytovacie zariadenia s
kapacitou maximálne 10 lôžok – stavebné investície, investície
1.1.1, kód 313
do vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia
Podpora činností v
pripojenia na internet;
oblasti vidieckeho
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia kempingového
cestovného ruchu-B
ubytovania vrátane prístupových ciest v rámci areálu,
spevnených parkovacích plôch, elektrických, vodovodných a
kanalizačných rozvodov, oplotenia, osvetlenia a sociálnych
zariadení;
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových
relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a pod.).

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Link

50 %

http://www.m
askras.sk/defa
ult.aspx?pg=88
b2fb20-867a4e78-b4b943efc2ab11f7

50 %

http://www.m
askras.sk/defa
ult.aspx?pg=61
c2220c-67f0438d-9fee8495c1bf6f1d

Projekty musia byť realizované na území SR a v
rámci územia pôsobnosti MAS OZ KRAS (Ardovo,
Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská
Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov,
Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica,
Meliata, Pašková, Plešivec, Silická, Slilická
Brezová, Silická Jablonica, Slavec)
PO alebo FO (malé a stredné podniky v zmysle
odporúčania Komisie 2003/36/ES) podnikajúce v
oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel
ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej
prvovýroby na celkových tržbách /príjmoch za
posledné uzatvorené účtovné obdobie
predstavuje minimálne 30 %.

Výška oprávnených
výdavkov na jeden
projekt:
27.05.2011

99 600 €
min. 3000 €
max. 70000€

Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu
musia podnikať v poľnohosp. prvovýrobe
minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
pred podaním ŽoNFP (projektu). Preukazuje sa
pri ŽoNFP (projekte).
Pomoc nie je možné poskytnúť v ťažkostiach v
zmysle článku 1. ods. 7 nariadenia Komisie (ES) č.
800/2008. Preukazuje sa formou čestného
vyhlásenia.

Oprávnenosť konečného prijímateľa: FO
oprávnené na podnikanie v oblasti cestovného
ruchu, v prípade konečných prijímateľov –
predkladateľov projektov podnikajúcich aj v
oblasti poľnohospodárstva ich podiel ročných
tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby
na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako
30 %.

27.05.2011

664 000 €

min. 2 600 €
max. 130 000 €

MAS RUDOHORIE, o.z.

MAS RUDOHORIE, o.z.

Názov Prioritná os

Výzva č. 4/4.1
ISRÚ/2011
Os 4 LEADER
Opatrenie 1.1.2.3
Diverzifikácia
smerom k
nepoľnohosp.
Činnostiam

Výzva č. 5/4.1
ISRÚ/2011
Os 4 LEADER
Opatrenie 3.1.2.2
Diverzifikácia
smerom k
nepoľnohosp.
Činnostiam

Opatrenie

Aktivity

Oprávenný žiadateľ
Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
(subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne
zaregistrovaným sídlom/miestom podnikania na
území Slovenskej republiky) právnické osoby a
fyzické osoby (malé a stredné podniky v zmysle
odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v
oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel
ročných tržieb/príjmov z poľnohosp. prvovýroby
na celkových tržbách/príjmoch za posledné
uzatvorené účtovné obdobie predstavuje
minimálne 30%.
Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu
musia podnikať v poľnohosp. prvovýrobe
minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
pred podaním ŽoNFP (projektu). Preukazuje sa
pri ŽoNFP (projekte). Ak konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu vykazuje podiel
tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby
nižší ako 30%, ale investícia zahŕňa viac ako 10
lôžok, môže o podporu požiadať z OP KaHR, ktorý
je v gescii MH SR.
Pomoc nie je možné poskytnúť podnikom v
ťažkostiach.

Opatrenie 3.1, kód
311 Diverzifikácia
smerom k
nepoľnohosp.
Činnostiam

výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich
podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných činností –
detské ihriská

Opatrenie 3.1, kód
311 Diverzifikácia
smerom k
nepoľnohosp.
Činnostiam

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
(subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne
zaregistrovaným sídlom/miestom podnikania na
území Slovenskej republiky) právnické osoby a
fyzické osoby (malé a stredné podniky v zmysle
odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v
oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel
ročných tržieb/príjmov z poľnohosp. prvovýroby
na celkových tržbách/príjmoch za posledné
uzatvorené účtovné obdobie predstavuje
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich
minimálne 30%.
podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných činností
Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu
(turistické chodníky, jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo, pltníctvo,
musia podnikať v poľnohosp. prvovýrobe
cykloturistika, vodné športy, zimné športy, sauna, bazén a pod.).
minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
pred podaním ŽoNFP (projektu). Preukazuje sa
pri ŽoNFP (projekte). Ak konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu vykazuje podiel
tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby
nižší ako 30%, ale investícia zahŕňa viac ako 10
lôžok, môže o podporu požiadať z OP KaHR, ktorý
je v gescii MH SR.
Pomoc nie je možné poskytnúť podnikom v
ťažkostiach.

Uzávierka

27.07.2011

27.07.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

100 000 €

700 000 €

Výška
podpory pre
žiadateľa

min. 3 000 €
max. 20 000 €

min. 3 000 €
max. 140 000 €

Maximálná
výška
podpory

Link

50 %

http://www.ru
dohorie.sk/rud
ohorie/files/20
11-03-28190949Rudohorie_Vyzva_c.4.pdf

50 %

http://www.ru
dohorie.sk/rud
ohorie/files/20
11-03-28191014Rudohorie_Vyzva_c.5.pdf

MAS TOKAJ-ROVINA, o.z.

MAS RUDOHORIE, o.z.

Názov Prioritná os

Výzva č. 6/4.1
ISRÚ/2011
Os 4 LEADER
Opatrenie 3.1.3.2
Diverzifikácia
smerom k
nepoľnohosp.
Činnostiam

Opatrenie

Opatrenie 3.1, kód
311 Diverzifikácia
smerom k
nepoľnohosp.
Činnostiam

Aktivity

výroba a spracovanie tradičných materiálov a výrobkov

Oprávenný žiadateľ

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
(subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne
zaregistrovaným sídlom/miestom podnikania na
území Slovenskej republiky) právnické osoby a
fyzické osoby (malé a stredné podniky v zmysle
odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v
oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel
ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej
prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch za
posledné uzatvorené účtovné obdobie
predstavuje minimálne 30%.
Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu
musia podnikať v poľnohosp. prvovýrobe
minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
pred podaním ŽoNFP (projektu). Preukazuje sa
pri ŽoNFP (projekte). Ak konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu vykazuje podiel
tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby
nižší ako 30%, ale investícia zahŕňa viac ako 10
lôžok, môže o podporu požiadať z OP KaHR, ktorý
je v gescii MH SR.
Pomoc nie je možné poskytnúť podnikom v
ťažkostiach.

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
(subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne
zaregistrovaným sídlom/miestom podnikania na
území Slovenskej republiky) právnické osoby a
fyzické osoby (malé a stredné podniky v zmysle
odporúčania Komisie 2003/361/ES) podnikajúce v
oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel
Výzva č. III/4.1
ročných tržieb/príjmov z poľnohosp. prvovýroby
ISRÚ/2011
na celkových tržbách/príjmoch za posledné
Opatrenie 3.1, kód Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi
Os 4 LEADER
uzatvorené účtovné obdobie predstavuje
311 Diverzifikácia opatrenia a príslušnými
minimálne 30%.
smerom k
právnymi predpismi EÚ, napr.:
Opatrenie 2.2.2
Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu
nepoľnohosp.
Diverzifikácia
musia podnikať v poľnohosp. prvovýrobe
Činnostiam podľa PRV podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných činností (detské
smerom k
minimálne 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
SR
ihrisko, sauna, bazén a pod.)
nepoľnohosp.
pred podaním ŽoNFP (projektu). Preukazuje sa
Činnostiam
pri ŽoNFP (projekte). Ak konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu vykazuje podiel
tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby
nižší ako 30%, ale investícia zahŕňa viac ako 10
lôžok, môže o podporu požiadať z OP KaHR, ktorý
je v gescii MH SR.
Pomoc nie je možné poskytnúť podnikom v
ťažkostiach.

Uzávierka

27.07.2011

01.06.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

40 000 €

500 000 €

Výška
podpory pre
žiadateľa

min. 3 000 €
max. 20 000 €

min. 3 000 €
max.
50 000 €

Maximálná
výška
podpory

Link

50 %

http://www.ru
dohorie.sk/rud
ohorie/files/20
11-03-28191027Rudohorie_Vyzva_c.6.pdf

50 %

http://www.to
kajrovina.sk/files/
2011-02-02132501V__zva_____3Tokaj.pdf

MAS TOKAJ-ROVINA, o.z.

Názov Prioritná os

Výzva č. V/4.1
ISRÚ/2011
Os 4 LEADER

Opatrenie

Aktivity

Opatrenie 3.2, kód
313 Podpora činností Časť A (článok 55 b) nariadenia rady (ES) č.1698/2005)
Opatrenie 2.2.1
v oblasti vidieckeho - výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových
Podpora činností
cestovného ruchu relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a pod.).
v oblasti
podľa PRV SR
vidieckeho
cestovného
ruchu - časť A

Oprávenný žiadateľ

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ):
(subjekty s právnou subjektivitou a oficiálne
zaregistrovaným miestom podnikania na území
Slovenskej republiky), fyzické osoby oprávnené
na podnikanie v oblasti cestovného ruchu, v
prípade konečných prijímateľov – predkladateľov
projektov podnikajúcich aj v oblasti
poľnohospodárstva ich podiel ročných
tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby
na celkových tržbách/príjmoch musí byť nižší ako
30 %.
Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu
vykazuje podiel tržieb/príjmov z poľnohosp.
prvovýroby nižší ako 30 %, ale investícia zahŕňa
viac ako 10 lôžok, môže o podporu požiadať z OP
KaHR, ktorý je v gescii MH SR.

Uzávierka

27.05.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

750 000 €

Výška
podpory pre
žiadateľa

min. 2 600 €
max. 50 000 €

Maximálná
výška
podpory

Link

50 %

http://www.to
kajrovina.sk/files/
2011-02-28171537V__zva_____5Tokaj.pdf

