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

SÚKROMNÝ SEKTOR - Výzvy vyhlásené k 27.04.2011

Úrad vlády SR

Názov

Prioritná
os

Opatrenie

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

1. obec,
2. občianske združenie,
3. nadácia,
4. záujmové združenie právnických osôb, ktoré je
právnickou osobou,
5. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
prospešné služby,
a) presadzovanie, podpora a ochrana základných práv a slobôd, 6. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
výchovy a vzdelávania k ľudským právam, právam národnostných právnická osoba, ktorá odvodzuje
menšín, práv detí, práv osôb so
svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej
zdravotným postihnutím, práv iných zraniteľných skupín a
spolo nosti,
Podpora a
rodovej rovnosti
7. právnická osoba zriadená osobitným zákonom;
ochrana
Výzva č. LP/2011/01 b) predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu,
takejto právnickej osobe nemožno
ľudských práv a
xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov
poskytnú dotáciu na činnosť, na ktorú má pod a
slobôd
intolerancie
osobitného zákona poskytnuté
c) presadzovanie interetnického a interkultúrneho dialógu a
prostriedky z verejného rozpočtu,
porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými
8. medzinárodná organizácia registrovaná na území
menšinami a etnickými skupinami
Slovenskej republiky,
9. rozpočtová organizácia alebo príspevková
organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší
územný celok, alebo obec; takejto organizácii bude
dotácia poskytnutá
prostredníctvom zriaďovateľa,
10. neinvesti ný fond so sídlom na území Slovenskej
republiky

Uzávierka

02.05.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

500 000 €

Výška
podpory
pre
žiadateľa

min. 1 500 €
max. 11 500 €

Maximálná
výška
podpory

Link

95 %

http://www.
mensiny.vlad
a.gov.sk/dat
a/files/7313.
pdf

OP Vzdelávanie

Prioritná
Názov
os
výzva č.
2011/1.1/06SORO
Inovovanie
obsahu a
metód
vzdelávania pre
ZŠ
1. Reforma
systému
vzdelávania a
odbornej
prípravy

Opatrenie

1.1 Premena
tradičnej školy na
modernú

Aktivity

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

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

3.1.2 Podpora individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych
foriem nástrojov vyučovania
3.1.4 Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií
pracujúcich v oblasti integrácie príslušníkov MRK do spoločnosti

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;
2. cirkevné základné školy so zastúpením viac ako 50%
sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z MRK
zo všetkých žiakov cirkevnej základnej školy;
3. súkromné základné školy so zastúpením viac ako
50% sociálne znevýhodnených žiakov pochádzajúcich z
MRK zo všetkých žiakov súkromnej základnej školy

Uzávierka

31.05.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

25 000 000 €

Výška
podpory
pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Link

http://www.
ZŠ v zriaď. pôsob.
asfeu.sk/ope
obce 95%
racnysúkr.ZŠ, cirk.ZŠ
programmin. 100 000 €
95%
vzdelavanie/
max. 400 000 € ZŠ v zriaď. pôsob.
aktualneKrajského
vyzvy/opvškolského úradu
20111106100%
soro/

OP Vzdelávania

výzva č.
2011/3.1/02SORO
Podpora
čitateľskej
gramotnosti
sociálne
3.1 Zvyšovanie
znevýhodnenýc vzdelanostnej úrovne
h žiakov ZŠ
príslušníkov
pochádzajúcich marginalizovaných
z MRK
rómskych komunít
3. Podpora
vzdelávania
osôb s
osobitými
vzdelávacími
potrebami

95 %

15.06.2011

5 000 000 €

min. 100 000 €
max. 300 000 €

http://www.
asfeu.sk/upl
100 % - ZŠ, kt. oads/media/
zriaďovateľom je
OPVkrajský školský 2011_3.1_02úrad
SORO.pdf

OP Konkurenciaschopnosť a hodspodársky rast
(KaHR)

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná
Názov
os

Výzva č.
2010/2.1/02
2. Podpora
sociálnej
inklúzie

1. Inovácie
a rast
konkurenciesch
opnosti

Opatrenie

Aktivity

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

1.3. Podpora
inovačných aktivít
v podnikoch

1. priemyselný výskum
2. experimentálny vývoj

Oprávenný žiadateľ

1. združenia miest a obcí
2. občianske združenie
3. nadácie
4. neinvestičné fondy
5. neziskové organizácie
6. iné organizácie

Uzávierka

Výška
podpory
pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Link

95 %

http://www.f
sr.gov.sk/sk/
programoveobdobie20072013/vyzvy4/vyzva-napredkladanieziadosti-onenavratnyfinancnyprispevok-opzasi-fsr-20102.1-02.ews

I. kolo
uzavreté
II. kolo
uzavreté
III.kolo do
31.05.2011

uzávierka
výzvy:
31.1.2012
(pre územia s počtom obyvateľov z cieľových skupín
alebo
najmä segregovanej alebo separovanej komunity od 50
priebežne do
obyvateľov)
vyčerpania
finančných
prostriedkov

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

Celkový
rozpočet
výzvy

II. kolo
30. 06. 2011

8 037 000 €

51 226 064,00 €

min. 10 000 €
max. 99 600 €

min. 30 000 €
max.
2 000000 €

http://www.
economy.go
min. 25%
v.sk/vyzvamax. 70%
na-opatreniev závislosti od
13---kodpríjemcu pomoci
vyzvy-kahra oprávnenej
13spaktivity
1001/132758
s

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Pre žiadateľov v rámci schválených Lokálnych stratégií
komplexného prístupu

Výzva č.
2010/2.1/03
2. Podpora
sociálnej
inklúzie

2.1. Podpora
sociálnej inklúzie
osôb ohrozených
sociálnym vylúčením
alebo sociálne
vylúčených
prostredníctvom
rozvoja služieb
starostlivosti s
osobitným zreteľom
na marginalizované
rómske komunity

2.1.1 Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb
starostlivosti (sociálnych služieb, opatrení sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately a ďalších špecifických opatrení),
ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín
populácie na trh práce a do spoločnosti
2.1.2 Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako
bariéry vstupu a udržania sa na trhu práce
2.1.3 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na
vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych
spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
2.1.4 Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie
ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

I. kolo
hodnotenie
ŽoNFP bude
uzavreté
29.04.2011

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,
od 01.04.2011
univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné
znovuotvorené
pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
prijímanie
6. občianske združenia
ŽoNFP
7. nadácie
8. neinvestičné fondy
uzavretie výzvy
9. neziskové organizácie
priebežne do
10. záujmové združenie právnických osôb
vyčerpania
11. iné organizácie ( Slovenský Červený kríž, subjekty
finančných
ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005
prostriedkov
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
najneskôr do
kuratele,
30.06.2011
subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Výška
podpory
pre
žiadateľa

žiadatelia
nepodliehajú
pravidlám
de minimis:
min. 50 000 €
max. 500 000 €
11 078 000 €

žiadatelia
podliehajú
pravidlám
de minimis:
min. 50 000 €
max. 200 000 €

Maximálná
výška
podpory

organizácie
štátnej správy
100 %
ostatné
95%

Link

http://www.f
sr.gov.sk/sk/
programoveobdobie20072013/vyzvy4/vyzva-napredkladanieziadosti-onenavratnyfinancnyprispevok-opzasi--fsr2010-2.103.ews

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Pre žiadateľov v rámci schválených Lokálnych stratégií
komplexného prístupu:

Výzva č.
2010/2.2/04
2. Podpora
sociálnej
inklúzie

2.2 Podpora
vytvárania rovnosti
príležitosti v prístupe
na trh práce a
podpora integrácie
znevýhodnených
skupín na trh práce s
osobitným zreteľom
na MRK

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

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

Limity pomoci
pre žiadateľov,
ktorí
nepodliehajú
pravidlám
pomoci de
minimis:
min. 50 000 €
max. 500 000 €

I. kolo
hodnotenie
ŽoNFP bude
uzavreté
29.04.2011
od 01.04.2011
znovuotvorené
prijímanie
ŽoNFP
uzavretie výzvy
priebežne do
vyčerpania
finančných
prostriedkov
najneskôr do
30.06.2011

Výška
podpory
pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

organizácie
štátnej správy
100 %

8 000 000 €
Limity pomoci
pre žiadateľov,
ktorí podliehajú
pravidlám
pomoci de
minimis:
min. 50 000 €
max. 200 000 €

ostatné
95%

Link

http://www.f
sr.gov.sk/sk/
programoveobdobie20072013/vyzvy4/vyzva-napredkladanieziadosti-onenavratnyfinancnyprispevok-opzasi-fsr-2010-2.204.ews

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Prioritná
Názov
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

Oprávenný žiadateľ

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
Podpora porojektov systematického prístupu k ochrane
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
kultúrnych pamiatok, projektov prípravy a realizácií obnovy alebo 7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie,
republiky
prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového 8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.
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

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory
pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Link

75 %

http://www.
culture.gov.s
k/ministerstv
o/aktualnevyzvy/vyzvanapredlozenieziadosti-navystavneaktivity-vdomeumenia

I. kolo
uzavreté
II. kolo
10.11.2011
- musí byť
zverejnená
výzva

4 700 200 €

neuvedené

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Prioritná
Názov
os

2 „Kultúrne
aktivity v
oblasti
pamäťových
inštitúcií“

Opatrenie

2.1 Knižnice a
knižničná činnosť
2.2 Múzeá a galérie
2.3 Ochrana
kultúrneho dedičstva
2.4 Akvizícia múzeí a
galérií
2.5 Akvizícia knižníc

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

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
Podpora porojektov je zameraná na vybrané aktivity v knižničnej, 6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
múzejnej a galerijnej oblasti; zabezpečenie ochrany a
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom technického, právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia republiky
a vybavenia objektov a priestorov; akvizičnú činnosť múzeí,
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
galérií a knižníc.
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

Uzávierka

I. kolo
uzavreté
II. kolo
10.11.2011
- musí byť
zverejnená
výzva

Celkový
rozpočet
výzvy

1 000 000 €

Výška
podpory
pre
žiadateľa

neuvedené

Maximálná
výška
podpory

Link

95 %

http://www.
culture.gov.s
k/ministerstv
o/grantovysystem/dota
cie2011/kulturn
e-aktivity-voblastipamatovychinstitucii

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

3.1 Podpora
kľúčových podujatí a
dlhodobých
rozvojových
projektov Košice –
Európske hlavné
3 „ Európske
mesto kultúry 2013
hlavné mesto
3.2 Podpora
kultúry 2013 –
sprievodných
košice“
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
I. kolo
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
uzavreté
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
Realizácie neinvestičných kultúrnych projektov v rámci podujatia
II. kolo
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
Európske hlavné mesto kultúry, ak sú tieto projekty v súlade s
10.11.2011
republiky
jeho programovými zámermi.
- 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.
culture.gov.s
k/ministerstv
o/grantovysystem/dota
cie2011/europs
ke-hlavnemestokultury-2013kosice

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Prioritná
Názov
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

Oprávenný žiadateľ

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
Podpora projektov v rámci profesionálneho umenia zameraných 5. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej
na: verejnú prezentáciu alebo publikovanie umeleckých reflexií, republiky
vydávanie periodických a neperiodických publikácií, vznik a
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
uvádzanie divadelných inscenácií a hudobných diel, realizáciu a 7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
verejnú prezentáciu výtvarných diel, vydávanie nosičov
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
zvukových a obrazových záznamov, realizáciu kultúrnych
republiky
podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
celoslovenským významom alebo úhradu členských príspevkov v prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
oblastiach kultúry, ako aj na vnútorný rozvoj jednotlivých oblastí republiky
kultúry, ako aj na výchovu umením a k umeniu.
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

Uzávierka

I. kolo
uzavreté
II. kolo
10.11.2011
- musí byť
zverejnená
výzva

Celkový
rozpočet
výzvy

4 190 000 €

Výška
podpory
pre
žiadateľa

neuvedené

Maximálná
výška
podpory

Link

95 %

http://www.
culture.gov.s
k/ministerstv
o/grantovysystem/dota
cie2011/umeni
e

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Prioritná
Názov
os

5 „Pro
Slovakia“

Opatrenie

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

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
5.1 Prezentácia
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková
umenia a kultúry v
organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok
zahraničí
alebo obec
5.2 Mobilita umelcov Prioritou podprogramu je spolufinancovanie projektov, ktoré
5. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej
a kultúrnych
získali podporu z programu EÚ Kultúra 2007 – 2013.
republiky
pracovníkov,
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
medzinárodná
Podporu projektov v rámci prezentácie slovenského umenia a
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
spolupráca v oblasti kultúry v zahraničí, mobility umelcov a kultúrnych pracovníkov, právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
kultúry
medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, spolufinancovania
republiky
5.3
projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
Spolufinancovanie zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskeho
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
projektov, ktoré
spoločenstva vo vzťahu k Slovenskej republike možno považovať republiky
získali podporu z za významné v oblasti kultúry.
9. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej
medzinárodných
republiky
zdrojov.
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

Uzávierka

I. kolo
uzavreté
II. kolo
10.11.2011
- musí byť
zverejnená
výzva

Celkový
rozpočet
výzvy

900 000 €

Výška
podpory
pre
žiadateľa

neuvedené

Maximálná
výška
podpory

Link

95 %

http://www.
culture.gov.s
k/ministerstv
o/grantovysystem/dota
cie-2011/proslovakia

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory
pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Link

95 %

http://www.
culture.gov.s
k/ministerstv
o/grantovysystem/dota
cie2011/nehmo
tne-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,
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,

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
8 „Nehmotné
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
kultúrne
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
dedičstvo a
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
kultúrno –
8.1 Prehliadky,
3. vznik novej autorskej tvorby, prezentácia interpretačných
republiky
osvetová
festivaly, súťaže
zručností a tvorivého umenia z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, 8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
činnosť“
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 predstavení, 9. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej
8.4 Vedeckokoncertov a výstav, prezentácia tvorby prostredníctvom výroby republiky
výskumná a
zvukového alebo multimediálneho nosiča,
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej
publikačná činnosť
republiky
4. vedeckovýskumná a publikačná činnosť zameraná na realizáciu 11. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť
vedeckovýskumných projektov, vydávanie odborných publikácií z so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická
oblasti etnografie, folkloristiky a kultúrnoosvetovej činnosti,
osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od
starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru (identifikácia,
cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
inventarizácia, dokumentácia a archivácia tradičnej ľudovej
12. Matica slovenská
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

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

Aktivity

Podpora projektov v rámci kultúrnych aktivít zdravotne
postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva,
podporu rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí a tiež
na uľahčenie prístupu znevýhodnených skupín obyvateľstva ku
kultúre s cieľom napĺňať kultúrne práva ľudí ohrozených
chudobou, sociálnym vylúčením a viacnásobnou diskrimináciou a
podporovať ich integráciu do spoločnosti, na podporu kultúrnych
7.1 Živá kultúra
aktivít v oblasti prevencie a eliminácie všetkých foriem násilia a
7 „Kultúra
7.2 Periodická tlač diskriminácie, výchovy k tolerancii a prijímaniu inakosti,
znevýhodnenýc
7.3 Neperiodická tlač posilneniu sociálnej súdržnosti a rozvoju medzikultúrneho
h skupín
dialógu, na podporu kultúrnych aktivít v oblasti vydávania
obyvateľstva“
periodickej tlače, ktorá prispieva k vytváraniu rovnosti príležitostí
v oblasti kultúry a prináša informácie o živote a kultúre zdravotne
postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, na
vydávanie neperiodickej tlače v oblasti pôvodnej krásnej,
odbornej a prekladovej literatúry, vydávanie elektronických
nosičov a čiastkových webových stránok rozvíjajúcich kultúru
zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín
obyvateľstva.

9 Kultúrne
poukazy

9.1 Poukážkový
systém zriaďovatelia škôl
9.2 Poukážkový
systém - kultúrne
inštutúcie

Oprávenný žiadateľ

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 republiky
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
republiky
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
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

Uzávierka

I. kolo
uzavreté
II. kolo
do
10.11.2011
- musí byť
zverejnená
výzva

Celkový
rozpočet
výzvy

310 000 €

Výška
podpory
pre
žiadateľa

neuvedené

Dotáciu je možné poskytnúť len na tie projekty, kultúrne aktivity
a služby, ktoré sú vhodné pre deti a mládež a majú kultúrny alebo 1.zriaďovatelia základných škôl a stredných škôl,
kultúrno-edukačný charakter
2. kultúrne inštitúcie:
Realizáciou projektu sa rozumie sprístupnenie kultúrnych hodnôt
a poskytnutie kultúrnych aktivít a služieb žiakom a pedagógom
prostredníctvom kultúrnych inštitúcií, ktoré sa do programu
prihlásili a predpísaným spôsobom sa do programu
zaregistrovali.

poskytovať kultúrne aktivity a služby a sú oprávnenými
žiadateľmi v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 434/2010 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry
SR

31.08.2011

2 851 000 €

neuvedené

Maximálná
výška
podpory

Link

95 %

http://www.
culture.gov.s
k/ministerstv
o/grantovysystem/dota
cie2011/kulturaznevyhodnen
ych-skupinobyvatelstva

http://www.
culture.gov.s
k/ministerstv
o/grantovysystem/dota
cie2011/kulturn
e-poukazy

Prioritná
Názov
os

Ministerstvo školstva SR

ADAM22011/4/D
Program
ADAM 2 Podpora
projektovej
činnosti
zameranej na
rozvoj práce s
ďeťmi a
mládežou

Opatrenie

Aktivity

a/ aktivity pre deti a mládež, realizované v ich voľnom čase,
rešpektujúce inováciu v podmienkach realizácie týchto činností
b/ pilotné aktivity s mladými ľuďmi a pre mladých ľudí vo fáze
overovania výsledkov v praxi
c/ vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí
d/ vzdelávacie aktivity pre pracovníkov s mládežou, mladých
vedúcich a mládežníckych vedúcich
e/ kampane a iné súvisiace podujatia zamerané na zvýšenie
informovanosti vernosti o aktivitách oprávneného žiadateľa
reflektujúcich ciele projektových aktivít výzvy
f/ dobrovoľnícke aktivity mladých ľudí

Oprávenný žiadateľ

a) obec,
b) vyšší územný celok
c) občianske združenie
d) nadácia
e) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
prospešné služby,
f) registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť,
g) materská škola,
h) školský klub detí,
i) školské stredisko záujmovej činnosti,
j) centrum voľného času,
k) školský internát,
l) škola v prírode,
m) fyzická osoba, ktorá vykonáva špecializované
činnosti v oblasti práce s mládežou, je
bezúhonná a dovŕšila vek najmenej 18 rokov

Uzávierka

18.05.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

neuvedené

Výška
podpory
pre
žiadateľa

min. 1 700 €

Maximálná
výška
podpory

Link

80 %

http://www.i
uventa.sk/sk
/NOVINKY/N
OVA-VYZVAADAM2.alej?ind=

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

Aktivity

Ekofond

02/A Rodinné domy - zatepľovanie obvodového plášťa budov
02/B Bytové domy – zatepľovanie obvodového plášťa budov finančné prostriedky boli vyčerpané.
02/C Nevýrobné a verejné budovy – zlepšovanie
tepelnotechnických vlastností budov

02 zlepšenie
energetickej
hospodárnosti budov

C1 - zatepľovanie obvodového plášťa budov,
C2 - výmena okien
C3 – hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a
termostatizácia
02/D Školy a školské zariadenia – zlepšovanie
tepelnotechnických vlastností budov
D1 - zatepľovanie obvodového plášťa budov,
D2 - výmena okien
D3 – hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy a
termostatizácia

Oprávenný žiadateľ

02/A Rodinné domy - zatepľovanie obvodového plášťa
budov Fyzická osoba, ktorá nevykonáva podnikateľskú
činnosť, s vlastným zdrojom tepla na vykurovanie pre
rodinný dom na báze zemného plynu Právnická osoba
ktorá nevykonáva podnikateľskú činnosť (s vylúčením
politických strán alebo hnutí), alebo právnická osoba so
100% majetkovou účasťou štátu, ktorá vykonáva
verejnoprospešnú činnosť, s vlastným zdrojom tepla na
vykurovanie na báze zemného plynu:
i. jednotky územnej samosprávy - obec, vyšší územný
celok, školské, zdravotnícke a sociálne zariadenia v ich
pôsobnosti,
ii. rozpočtová a príspevková organizácia, občianske
združenie, záujmové združenie právnických osôb,
iii. nadácia, neinvestičný fond alebo nezisková
organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby.
02/C Nevýrobné a verejné budovy - zlepšovanie
tepelnotechnických vlastností budov
Právnická osoba i. vlastníci a prevádzkovatelia
nevýrobných a verejných budov,
ii. vlastníci a prevádzkovatelia budov, kde je
poskytovaná zdravotnícka starostlivosť,
iii. sociálne a charitatívne zariadenia v pôsobnosti
samospráv, financované z verejných zdrojov.
02/D Školy a školské zariadenia – zlepšovanie
tepelnotechnických vlastností budov Právnická osoba,
i. zriaďovatelia a prevádzkovatelia škôl a školských
zariadení; vlastníci budov, v ktorých sú prevádzkované
školy a školské zariadenia.

Uzávierka

16.03.2011
každé
2 mesiace

Celkový
rozpočet
výzvy

3 303 213 €

Výška
podpory
pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Link

neuvedené

02/A Rodinné
domy - max.
výška 17 €/m2
celkovej
podlahovej
plochy bytu,
maximálne
3 350 €
02/C Nevýrobné
a verejné budovy
- zlepšovanie
tepelnotechnický
ch vlastností
budov
02/D Školy a
školské
zariadenia
02/C1 a D1 max. výška na 1.
projekt 17 €/m2
na 1 m2
zatepľovanej
plochy
obvodového
plášťa a
strechy/stropu
pod odvetraným
priestorom prip.
podlahy nad
nevykurovaným
podlažím,
maximálne
182 000 €
02/C2 a D2 max.
výška na 1.
projekt 100 €/m2
okennej plochy,
maximálne 282
000 €
02/C3 a D3 max.
výška na 1.
projekt 50%
nákladov,
maximálne
23 300 €

www.ekofon
d.sk/mestaobce/progra
m-02zlepsenieenergetickejhospodarnos
ti-budov/13

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory
pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Link

06.05.2011

65 000 €

max. 7 000 €

max. 90 %

http://www.i
ntenda.sk/no
de/176

max. 13 000 €

90 %

http://www.
osf.sk/Defaul
t.aspx?CatID
=82&GrantyI
d=64

neuvedené

neuvedené

http://www.f
ondst.sk/pod
pora-ad-hoc

neuvedené

http://www.
nadaciaspp.s
k/index.php?
sid=17&lang
=sk#top

Nadácia Intenda

Grantová výzva
na podporu
otvorenosti v
súdnictve

Nadácia SPP

Nadačný fond Slovak Telekom

Rozvíjame
občiansku
identitu

Nadácia otvorenej
spoločnosti

NADAČNÉ A INÉ ZDROJE
stimulovať ďalší
rozvoj aktívnej a
otvorenej občianskej
spoločnosti na
Slovensku

(1) posilňovaniu aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom
živote,
(2) posilňovaniu rešpektu mladých ľudí k rôznorodosti a
rozmanitosti spoločnosti

podpora aktivít zameraných na:
- posilňovanie otvorenosti slovenského súdnictva,
- zvyšovanie transparentnosti, kvality rozhodovania súdov, etiky v - mimovládne neziskové organizácie registrované v SR
rámci súdneho systému
- približovanie významu nezávislosti súdnictva verejnosti
a) inovatívne projekty, ktoré svojim zameraním nespadajú do
žiadneho programu, resp. špecifických výziev pre Nadačný fond
Slovak Telekom v danom roku. Podporené môžu byť inovatívne
projekty v oblasti kultúry, podpory vzdelávania, podpory
znevýhodnených skupín obyvateľstva, zdravotníctva, životného
prostredia, športu alebo charity

Ad hoc
podpora 2011

b) projekty zamerané na pružné riešenie problémov v
nepredvídaných situáciách, ako napr. ad hoc humanitárna pomoc
v prípade živelnej, alebo inej katastrofy

Štipendijný
program
Hlavička

- občianske združenia
- neziskové organizácie
- nadácie

VII. Kolo

študijná stáž na zahraničnej vysokej škole/časť doktorandského
štúdia v rozsahu max. 9 mesiacov na zahraničnej vysokej škole,
príp. výskumnom pracovisku
- vedeckú a odbornú činnosť, ktorú študent realizuje v úzkej
spolupráci s vysokoškolským pedagógom a s partnermi v
zahraničí
- krátkodobý pobyt v zahraničí, ktorý predpokladá získavanie a
porovnávanie dát z rôznych krajín (napr. pri tvorbe práce,
výskumu a pod.)
- účasť na letnej škole
- iné

- občianske združenia
- neziskové organizácie
- nadácie
- príspevkové organizácie
- jednotlivci vo veku od 18 rokov

Študenti alebo doktorandi s trvalým pobytom v SR a
študujúci v odbore:
- právo
- ekonómia
- informačné technológie
- technické odbory
- prírodné vedy
- medicína

13.05.2011

priebežne do
30.11.2011

1. uzávierka
uzavreté
2. uzávierka
05.05.2011

neuvedené

1. kolo
66 500 €
2. kolo
66 500 €

max. 5 000 €

Nadácia VÚB

Nadácia Socia

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

Cieľom programu je
zvýšiť kvalitu
vzdelávania žiakov s
ING Šanca pre
poruchami správania
deti
v materských a v
oboch stupňoch
základných škôl

Podporené budú nasledovné typy projektov:
- Projekty zamerané na vzdelávanie učiteľov (aj rodičov a
príbuzných) materských škôl a na učiteľov prvého a druhého
stupňa, na preventívne programy a programy podpory
vyškoleným učiteľom v práci so žiakmi s poruchami správania
(supervízia)
- Projekty zamerané na využívanie špecializovaných didaktických
a iných pomôcok
- Projekty zamerané na podporu práce učiteľa asistentom učiteľa

Program je otvorený pre štátne, súkromné aj cirkevné
materské a základné školy. Škola musí zamestnávať
aspoň jedného človeka (aspoň ½ úväzok) so vzdelaním,
kurzom v oblasti porúch správania, alebo sa jej
zamestnanec musí zúčastniť na našom seminári o
poruchách správania – informácia musí byť uvedená v
žiadosti - ide o nevyhnutnú podmienku pre podávanie
žiadosti o grant. Jedna škola (organizácia) môže
predložiť IBA JEDEN PROJEKT

Pre vzdelanie
Hosťovanie
zahraničného
profesora/
profesorky
ekonómie

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

20.05.2011

30.10.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

neuvedené

90 000 €

Výška
podpory
pre
žiadateľa

2 500 €

Maximálná
výška
podpory

Link

100 %

http://www.
socia.sk/?pa
ge=granty&s
ub=lion&sec
=ing

podporené budú
2 projekty do
výšky max.
45 000 €
http://www.
vyžaduje sa
nadaciavub.s
nešpecifikované
finančná
k/Default.as
spoluúčasť
px?CatID=58
žiadateľa (v
položke
"ubytovanie")

Rada Európy

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

Program Kultúra
( 2007 - 2013 )

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.
Minimálna garantovaná finančná spoluúčasť z
vlastných alebo získaných prostriedkov musí byť
najmenej 5% z celkového rozpočtu projektu.

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory
pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Link

01.02.2011
01.05.2011
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

http://www.
ccp.sk/ccp/s
k/09/index.h
tml

Envirofond

Prioritná
Názov
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
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 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
Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá podniká na:
1. podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného
na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
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

Uzávierka

29.10.2011
(na rok 2012)

Celkový
rozpočet
výzvy

neuvedené

Výška
podpory
pre
žiadateľa

neuvedené

Maximálná
výška
podpory

Link

neuvedené

http://www.
envirofond.s
k/sk/podpor
a_dotacie.ht
ml

7 RP - "Clean Sky"

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

7. rámcový projekt

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

Spoločné technologické iniciatívy - podpora ekologickej leteckej
dopravy

musí preukázať, že už pracuje v oblasti letectva

Uzávierka

03.05.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

31 867 500 €

Výška
podpory
pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Link

individuálne

individuálne

http://cordis
.europa.eu/f
p7/dc/index.
cfm?fuseacti
on=UserSite.
Cooperation
DetailsCallPa
ge&call_id=3
98

Malé granty
max. 5 000 €

Malé granty
max. 70 %

Štandardné
granty
min. 5 001 €

Štandardné
granty
max. 70 %

Višegradský fond

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA

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. 03. 2011
01. 06. 2011
01. 09. 2011
01. 12. 2011
Štandardné
granty
15. 03. 2011
15. 09. 2011

Malé granty
540 000 €
Štandardné granty
2 200 000 €

www.visegra
dfund.org

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory
pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Výška podpory
na 1 projekt sa
pohybuje v
rozmedzí
500 000 €
2 500 000 €

Podpory pre
žiadateľa z
oblasti:
- Energetická
efektívnosť,
- Obnoviteľné
zdroje energie,
- Využívanie
energie v
doprave Integračné
aktivity budú
podporené
max. 75 %

Link

ZAHRANIČNÉ VÝZVY

Európska komisia

Energetická efektívnosť:
- zlepšenie energetickej účinnosti a racionálneho využívania
zdrojov energie najmä v stavebníctve a priemysle

Inteligentná
energia –
Európa

Obnoviteľné zdroje energie:
- podpora nových a obnoviteľných zdrojov energie pre
centralizovanú a decentralizovanú výrobu elektrickej energie,
tepla a chladu a tým podporovanie diverzifikácie zdrojov energie
- začlenenie nových a obnoviteľných zdrojov do miestneho
prostredia a energetických sytémov
Využívanie energie v doprave:
- podporovanie iniciatív týkajúcich sa všetkých energetických
aspektov dopravy a diverzifikácie palív
- podpora obnoviteľných palív a energetickej účinností v doprave
Integračné aktivity:
- mobilizácia lokálnych investícií do energetiky
- energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie v
budovách

1. právnická osoba
2. verejný a súkromný sektor (so sídlom na území
členských štátov EÚ, Nórksa. Lichtenštajnska, Islandu a
Chorvátska)
3. Spoločné výskumné centrum Európskej komisie
(JRC)
4. miestne a regionálne energetické agentúry, ktoré
boli a sú stále príjemcovia EÚ príspevkov z programu
IEE a sú oprávnený na účasť v projektoch IEE

12.05.2011

67 000 000,00 €

http://ec.eur
opa.eu/cip/i
ndex_sk.htm

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory
pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Link

50 %

http://www.
hornadslanskevrchy.
sk/files/201102-21144822hornad_vyzv
a_4.pdf

100 %

http://www.
maskras.sk/d
efault.aspx?
pg=27e1f447a0d1-4a34bf36baf62e17127
0

MAS HORNÁD – SLNASKÉ VRCHY, o. z.

VÝZVY MAS

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

zariadení vrátane hygienických, ekologických a rekondičných
objektov slúţiacich na rozvoj turistických činností (kryté bazény,
fitness centrá, sociálne zariadenia, čističky odpadových vôd a
pod.) – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia,
zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet
podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných činností
(turistické chodníky, jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo,
cykloturistika, vodné športy, zimné športy, sauna, bazén, detské
ihrisko a pod.) – stavebné investície, investície do vybavenia,
strojov a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu
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 Hornáde, Ţdaňa, Niţná Myšľa, Vyšná
Myšľa, Skároš, Slanská Huta, Nový Salaš, Kalša,
Bohdanovce, Niţná Hutka, Vyšná Hutka, Košická
Polianka, Vyšný Čaj, Niţný Čaj, Blaţice, Ruskov, Slančík.
Konečný prijímateľ: (subjekty s právnou subjektivitou a
oficiálne zaregistrovaným sídlom/miestom podnikania
na území Slovenskej republiky) PO a FO (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%.

20.06.2011

396 000 €

min. 3000 €
max. 66 000 €

OZ KRAS

Oprávnenosť konečného prijímateľa - predkladateľa
projektu:
PO združujúce subjekty pôsobiace v oblasti vidieckeho
cestovného ruchu
Výzva č.
9/1.2.1 ISRÚ/
2011
Os 4 LEADER

Podpora činností v
oblasti vidieckeho
cestovného ruchu-B

oprávnenosť miesta realizácie projektu: územie v
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, Silica, Silická
Brezová, Silická Jablonica, Slavec

29.04.2011

min. 1 500 €
max. 30 000 €

OZ KRAS

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

Aktivity

Oprávnené sú všetky vzdelávacie a informačné aktivity, ktoré
súvisia s cieľmi opatrenia: všetky formy ďalšieho vzdelávania,
ktorých zameranie je v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými
právnymi predpismi EÚ a SR.
Vzdelávacie aktivity určené pre podnikateľské subjekty a subjekty
verejnej správy (obce, mestá a ich združenia a občianske
Výzva č.
združenia) – tematicky zamerané najmä na:
8/3.1.1
- ekonomiku podnikateľského subjektu (napr. legislatíva, riadenie
ISRÚ/2010
ekonomicky životaschopného podniku, podnikateľský plán,
Os 4 Leader
diverzifikácia činností, spolupráca a rozvoj podnikov);
- zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo
opatrenie:
vidieckom priestore;
4.1
- manažment kvality;
Implementácia
- inovácie vo vidieckych oblastiach, zavádzanie informačných
Integrovanej
technológií, internetizácia;
stratégie
- ochranu ŽP (environmentálne vhodné technológie, alternatívne
rozvoja územia 3.1.1., kód vPRV:
zdroje energie, separovaný zber, využívanie biomasy, ochrana,
331 – Vzdelávanie a
tvorba a manažment krajiny, cieľová kvalita vidieckej krajiny a
3. Kvalita
informovanie
pod.);
služieb
- obnovu a rozvoj vidieka;
Špecifický cieľ
- prístup Leader.
Integrovanej
Nasledovné formy informačných aktivít:
stratégie
- tvorba nových vzdelávacích programov;
rozvoja území
- tvorba analýz vzdelávacích potrieb;
3.1 Zvýšiť
- krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie potrebných
vzdelanostnú
vedomostí a zručností;
úroveň
- konferencie a semináre;
poskytovania
- televízne a rozhlasové kampane (ako sú propagačné aktivity,
služieb
besedy);
- výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ;
- putovné aktivity k cieľovým skupinám;
- ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové
portály, trvalý informačný a poradenský servis zameraný na
celoživotné vzdelávanie.
Uprednostňujú sa kombinácie uvedených foriem.

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory
pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Link

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
- 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
Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie,
pôsobiace v oblasti poskytovania vzdelávacích a
informačných služieb (štátne, príspevkové, rozpočtové,
verejno-právne, neziskové organizácie, občianske a
záujmové združenia, profesijné komory, štátne
podniky).

29.04.2011

265 600 €

Výška
oprávnených
výdavkov na
jeden projekt:
min. 3 000 €
max. 50 000 €

http://www.
100 %
maskras.sk/d
(80 % EÚ, 20 % efault.aspx?
SR) v oblastiach pg=88b2fb20cieľa
867a-4e78Konvergencia
b4b943efc2ab11f
7

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory
pre
žiadateľa

Maximálná
výška
podpory

Link

50 %

http://www.
maskras.sk/d
efault.aspx?
pg=88b2fb20867a-4e78b4b943efc2ab11f
7

50 %

http://www.
maskras.sk/d
efault.aspx?
pg=61c2220c67f0-438d9fee8495c1bf6f1
d

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:

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

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

■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 do
1.1.1, kód 313
vnútorného vybavenia a zariadenia vrátane zriadenia pripojenia
Podpora činností v
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.).

- 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 %.

27.05.2011

99 600 €

Výška
oprávnených
výdavkov na
jeden projekt:
min. 3000 €
max. 70000€

Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu musia
podnikať v poľnohospodárskej 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.

Prioritná
Názov
os

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

Opatrenie

Opatrenie 3.1, kód
311 Diverzifikácia
smerom k
nepoľnohosp.
Činnostiam

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 poľnohospodárskej prvovýroby na
celkových tržbách/príjmoch za posledné uzatvorené
1. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich
účtovné obdobie predstavuje minimálne 30%.
podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných činností – detské
Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu musia
ihriská
podnikať v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne
12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním
ŢoNFP (projektu). Preukazuje sa pri ŢoNFP (projekte).
Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vykazuje
podiel tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby
nižší ako 30%, ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôţok,
môže o podporu poţiadať z OP KaHR, ktorý je v gescii
MH SR.
Pomoc nie je moţné poskytnúť podnikom v ťažkostiach

Uzávierka

27.07.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

100 000 €

Výška
podpory
pre
žiadateľa

min. 3 000 €
max. 20 000 €

Maximálná
výška
podpory

Link

50 %

http://www.
rudohorie.sk
/rudohorie/fi
les/2011-0328-190949Rudohorie_Vyzva_c.4.pd
f

MAS RUDOHORIE, o.z.

Prioritná
Názov
os

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

Opatrenie

Opatrenie 3.1, kód
311 Diverzifikácia
smerom k
nepoľnohosp.
Činnostiam

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 poľnohospodárskej prvovýroby na
1. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich celkových tržbách/príjmoch za posledné uzatvorené
podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných činností
účtovné obdobie predstavuje minimálne 30%.
(turistické chodníky, jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo, pltníctvo, Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu musia
cykloturistika, vodné športy, zimné športy, sauna, bazén a pod.). podnikať v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne
12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním
ŢoNFP (projektu). Preukazuje sa pri ŢoNFP (projekte).
Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vykazuje
podiel tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby
nižší ako 30%, ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôţok,
môže o podporu poţiadať z OP KaHR, ktorý je v gescii
MH SR.
Pomoc nie je moţné poskytnúť podnikom v ťažkostiach

Uzávierka

27.07.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

700 000 €

Výška
podpory
pre
žiadateľa

min. 3 000 €
max. 140 000 €

Maximálná
výška
podpory

Link

50 %

http://www.
rudohorie.sk
/rudohorie/fi
les/2011-0328-191014Rudohorie_Vyzva_c.5.pd
f

MAS RUDOHORIE, o.z.

Prioritná
Názov
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

1. 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 poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne
12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním
ŢoNFP (projektu). Preukazuje sa pri ŢoNFP (projekte).
Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vykazuje
podiel tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby
nižší ako 30%, ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôţok,
môže o podporu poţiadať z OP KaHR, ktorý je v gescii
MH SR.
Pomoc nie je moţné poskytnúť podnikom v ťažkostiach

Uzávierka

27.07.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

40 000 €

Výška
podpory
pre
žiadateľa

min. 3 000 €
max. 20 000 €

Maximálná
výška
podpory

Link

50 %

http://www.
rudohorie.sk
/rudohorie/fi
les/2011-0328-191027Rudohorie_Vyzva_c.6.pd
f

MAS TOKAJ-ROVINA, o.z.

MAS TOKAJ-ROVINA, o.z.

Prioritná
Názov
os

Výzva č. III/4.1
ISRÚ/2011
Os 4 LEADER
Opatrenie 2.2.2
Diverzifikácia
smerom k
nepoľnohosp.
Činnostiam

Opatrenie

Opatrenie 3.1, kód
311 Diverzifikácia
smerom k
nepoľnohosp.
Činnostiam podľa
PRV SR

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
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi
tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na
opatrenia a príslušnými
celkových tržbách/príjmoch za posledné uzatvorené
právnymi predpismi EÚ, napr.:
účtovné obdobie predstavuje minimálne 30%.
Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu musia
podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných činností (detské podnikať v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne
ihrisko, sauna, bazén a pod.)
12 po sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním
ŢoNFP (projektu). Preukazuje sa pri ŢoNFP (projekte).
Ak konečný prijímateľ – predkladateľ projektu vykazuje
podiel tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby
nižší ako 30%, ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôţok,
môže o podporu poţiadať z OP KaHR, ktorý je v gescii
MH SR.
Pomoc nie je moţné poskytnúť podnikom v ťažkostiach

Výzva č. V/4.1
ISRÚ/2011
Os 4 LEADER
Opatrenie 3.2, kód
Opatrenie 2.2.1 313 Podpora činností Časť A (článok 55 b) nariadenia rady (ES) č.1698/2005)
Podpora
v oblasti vidieckeho
činností v
cestovného ruchu relaxačných zariadení (sauna, krb, bazén a pod.).
oblasti
podľa PRV SR
vidieckeho
cestovného
ruchu - časť A

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 poľnohospodárskej prvovýroby
nižší ako 30 %, ale investícia zahŕňa viac ako 10 lôţok,
môže o podporu požiadať z OP KaHR, ktorý je v gescii
MH SR.

Uzávierka

01.06.2011

27.05.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

500 000 €

750 000 €

Výška
podpory
pre
žiadateľa

min. 3 000 €
max. 50 000 €

min. 2 600 €
max. 50 000 €

Maximálná
výška
podpory

Link

50 %

http://www.
tokajrovina.sk/file
s/2011-02-02132501V__zva_____
3-Tokaj.pdf

50 %

http://www.
tokajrovina.sk/file
s/2011-02-28171537V__zva_____
5-Tokaj.pdf

