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

VEREJNÝ SEKTOR - Výzvy vyhlásené k 27.04.2011

Úrad vlády SR

Názov

Prioritná
os

Opatrenie

Aktivity

Oprávený 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. neinvestičný 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 €

Maximálna
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 pe
ZŠ

Opatrenie

Aktivity

1.1.1 Podpora reformy a rozvoj všeobecného a odborného
1.1 Premena
vzdelávania na ZŠ a SŠ
tradičnej školy na
1.1.3 Podpora prípravy učiteľov a ďalšieho vzdelávania
modernú
pedagogických zamestnancov

Oprávený žiadateľ

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

Uzávierka

31.05.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

25 000 000 €

Výška
podpory
pre
žiadateľa

min.
100 000 €
max.
400 000 €

1. Reforma
systému
vzdelávania a
odbornej
prípravy

Maximálna
výška
podpory

Link

http://www.
ZŠ v zriaď. pôsob.
asfeu.sk/ope
obce 95%
racnysúkr.ZŠ, cirk.ZŠ
program95%
vzdelavanie/
ZŠ v zriaď.
aktualnepôsob. Krajského
vyzvy/opvškolského úradu
20111106100%
soro/

OP Vzdelávania

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

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

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 Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná
Názov
os

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

Opatrenie

Aktivity

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

Oprávený žiadateľ

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

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

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

uzávierka výzvy:
31.01.2012 alebo
priebežne do
(pre územia s počtom obyvateľov z cieľových skupín
vyčerpania
najmä segregovanej alebo separovanej komunity od 50
finančných
obyvateľov)
prostriedkov

8 037 000 €

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

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
11. iné organizácie ( Slovenský Červený kríž, subjekty
ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele,
subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

uzavretie výzvy
priebežne do
vyčerpania
finančných
prostriedkov,
najneskôr do
30.06.2011

min.
10 000 €
max.
99 600 €

žiadatelia
nepodliehajúci
pravidlám
de minimis:
min.
50 000 €
max.
500 000 €

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

Výška
podpory
pre
žiadateľa

11 078 000 €

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

Maximálna
výška
podpory

Link

95 %

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

organizácie
štátnej správy
100 %
ostatné
95%

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

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

Aktivity

Oprávený 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

2.2.1 Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie s výrazným
zacielením na osoby vzdialené od trhu práce s osobitným
2.2 Podpora
zreteľom na osoby z MRK
vytvárania rovnosti 2.2.2 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov
príležitosti v
podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre
prístupe na trh znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov
práce a podpora marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú
integrácie
aktivitu)
znevýhodnených 2.2.3 Programy druhej šance umožňujúce ukončenie základnej
skupín na trh práce resp. strednej školy, získanie odborných zručností formou
s osobitným
zamestnaneckej praxe s osobitným zreteľom na MRK
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
I. kolo hodnotenie
2. obce a mestá
ŽoNFP bude
3. združenia miest a obcí
uzavreté
4. VÚC a úrady samosprávneho kraja
29.04.2011
5. inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie,
univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné
od 01.04.2011
pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
znovuotvorené
6. občianske združenia
prijímanie ŽoNFP
7. nadácie
8. neinvestičné fondy
uzavretie výzvy
9. neziskové organizácie
priebežne do
10. záujmové združenie právnických osôb založené v
vyčerpania
súlade s § 20f až 20i a nasl. Občianskeho zákonníka
finančných
11. iné organizácie (Slovenský Červený kríž; subjekty,
prostriedkov,
ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005
najneskôr do
Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele;
30.06.2011
subjekty ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách; cirkevné
organizácie zriadené v zmysle Zákona č. 308/1991

Výška
podpory
pre
žiadateľa

Limity pomoci pre
žiadateľov, ktorí
nepodliehajú
pravidlám pomoci
de minimis:
min.
50 000 €
max.
500 000 €
8 000 000 €

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

Maximálna
výška
podpory

organizácie
štátnej správy
100 %
ostatné
95%

Link

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

Program rozvoja vidieka 2007 – 2013
(Pôdohospodárska platobná agentúra)

Prioritná
Názov
os

výzva č.
2011/PRV/18

Opatrenie

Aktivity

4.2 Vykonávanie
projektov
spolupráce

1. spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych regiónoch
so zameraním napr.: na miestne špeciality, miestne produkty,
remeselné výrobky, vytvorenie siete prevádzkovateľov a
výrobcov miestnych produktov, vytvorenie regionálnej značky
produktov, služieb a pod.;
2. ochrana spoločného kultúrneho bohatstva, ako napr.:
rekonštrukcia objektov spoločenského významu (pamätníky,
hroby pamätné tabule, izby), zariadenie a výstavba miestnych
múzeí, zriadenie izieb ľudových tradícií a izieb významných
osobnosti (vrátane vnútorného vybavenie okrem výstavných
exponátov), výstavba vyhliadkovej veže, výstavba a rekonštrukcia
náučných a turistických chodníkov, inštalovanie a výroba
náučných, informačných a historických tabúľ, revitalizácia resp.
obnova historických parkov a záhrad a pod.;
3. budovanie kapacít: výmena skúseností, prenos praktických
skúseností pri rozvoji vidieka (napr. spoločné publikácie,
prípadové štúdie, návody osvedčených postupov, výskumy, s
cieľom skúseností a prenosu praktických skúseností, ktoré musia
viesť k prijatiu spoločných metodík a pracovných metód alebo k
rozvinutiu spoločnej alebo koordinovanej činnosti, twinningové
podujatia – výmenné programy pre zamestnancov a manažment
MAS, spoločná alebo koordinovaná práca) a pod.;
4. prevádzková činnosť a administratívna činnosť súvisiaca s
prípravou a realizáciou projektu spolupráce.

Oprávený žiadateľ

konečným prijímateľom (oprávneným žiadateľom) je:
1. koordinačná MAS a/alebo Koordinátor MAS
Slovensko
2. Projektový partner

Uzávierka

31.05.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

2 320 000 €

Výška
podpory
pre
žiadateľa

40 000 €

Maximálna
výška
podpory

Link

100 %

http://www.
mpsr.sk/sk/i
ndex.php?na
vID=1&id=44
36

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

Aktivity

Oprávený 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
1.1 Obnova
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková
kultúrnych
organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok
pamiatok
alebo obec
1.2 Obnova
5. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej
kultúrnych
republiky
pamiatok v
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
I. kolo
Podpora projektov systematického prístupu k ochrane kultúrnych
lokalitách
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
uzavreté
pamiatok, projektov prípravy a realizácií obnovy alebo
svetového
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
1 „Obnovme si
reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového
kultúrneho
republiky
II. kolo
svoj dom“
kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie,
dedičstva
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
10. 11. 2011
prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového
1.3 Aktivity
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
- musí byť
fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.
kultúrnej politiky a
republiky
zverejnená výzva
edičnej činnosti v
9. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej
oblasti ochrany
republiky
pamiatkového
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej
fondu
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

Maximálna
výška
podpory

Link

75 %

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

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Prioritná
Názov
os

2 „Kultúrne
aktivity v
oblasti
pamäťových
inštitúcií“

Opatrenie

Aktivity

Oprávený 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
2.1 Knižnice a
5. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej
knižničná činnosť
republiky
2.2 Múzeá a galérie Podpora projektov je zameraná na vybrané aktivity v knižničnej, 6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
I. kolo
2.3 Ochrana
múzejnej a galerijnej oblasti; zabezpečenie ochrany a
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
uzavreté
kultúrneho
bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom technického, právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
II. kolo
dedičstva
technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia republiky
10. 11. 2011
2.4 Akvizícia múzeí a vybavenia objektov a priestorov; akvizičnú činnosť múzeí,
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
- musí byť
a galérií
galérií a knižníc.
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
zverejnená výzva
2.5 Akvizícia knižníc
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

Maximálna
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 „ Euópske
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

Oprávený 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
Realizácie neinvestičných kultúrnych projektov v rámci podujatia
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
Európske hlavné mesto kultúry, ak sú tieto projekty v súlade s
republiky
jeho programovými zámermi.
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
10. 11. 2011
- musí byť
zverejná výzva

Celkový
rozpočet
výzvy

1 992 000 €

Výška
podpory
pre
žiadateľa

neuvedené

Maximálna
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

Oprávený 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
Podpora projektov v rámci profesionálneho umenia zameraných
republiky
na: verejnú prezentáciu alebo publikovanie umeleckých reflexií,
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
I. kolo
vydávanie periodických a neperiodických publikácií, vznik a
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
uzavreté
uvádzanie divadelných inscenácií a hudobných diel, realizáciu a
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
II. kolo
verejnú prezentáciu výtvarných diel, vydávanie nosičov
republiky
10. 11. 2011
zvukových a obrazových záznamov, realizáciu kultúrnych
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
- musí byť
podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
zverejnená výzva
celoslovenským významom alebo úhradu členských príspevkov v
republiky
oblastiach kultúry, ako aj na vnútorný rozvoj jednotlivých oblastí
9. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej
kultúry, ako aj na výchovu umením a k umeniu.
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

Maximálna
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

Oprávený 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
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
Prioritou podprogramu je spolufinancovanie projektov, ktoré
5. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej
umelcov a
získali podporu z programu EÚ Kultúra 2007 – 2013.
republiky
kultúrnych
I. kolo
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
pracovníkov,
uzavreté
Podporu projektov v rámci prezentácie slovenského umenia a
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
medzinárodná
II. kolo
kultúry v zahraničí, mobility umelcov a kultúrnych pracovníkov, právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
spolupráca v oblasti
10. 11. 2011
medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, spolufinancovania
republiky
kultúry
- musí byť
projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
5.3
zverejnená výzva
zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskeho
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
Spolufinancovanie
spoločenstva vo vzťahu k Slovenskej republike možno považovať republiky
projektov, ktoré
za významné v oblasti kultúry.
9. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej
získali podporu z
republiky
medzinárodných
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej
zdrojov.
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

Maximálna
výška
podpory

Link

95 %

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

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

Aktivity

Oprávený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory
pre
žiadateľa

Maximálna
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
činnosti, rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia
v rámci kultúrnej
voľného času s dôrazom na ich výchovnovzdelávací a
tvorivosti, voľnokultúrnospoločenský 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
8 „Nehmotné
šírenie poznatkov o prvkoch zapísaných v Reprezentatívnom
programu v kultúre.
kultúrne
zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska,
dedičstvo a
8.1 Prehliadky,
kultúrno –
3. vznik novej autorskej tvorby, prezentácia interpretačných
festivaly, súťaže
osvetová
zručností a tvorivého umenia z oblasti tradičnej ľudovej kultúry,
8.2 Edukačné
činnosť“
folklorizmu, amatérskej umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej
aktivity
činnosti, inovatívne projekty rozvíjajúce živú miestnu a
8.3 Vznik a
regionálnu kultúru, príprava a realizácia umeleckých predstavení,
prezentácia tvorby
koncertov a výstav, prezentácia tvorby prostredníctvom výroby
8.4 Vedeckozvukového alebo multimediálneho nosiča,
výskumná a
publikačná činnosť
4. vedeckovýskumná a publikačná činnosť zameraná na realizáciu
vedeckovýskumných projektov, vydávanie odborných publikácií z
oblasti etnografie, folkloristiky a kultúrnoosvetovej činnosti,
starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru (identifikácia,
inventarizácia, dokumentácia a archivácia tradičnej ľudovej
kultúry), šírenie poznatkov o prvkoch zapísaných v
Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska, výskumná činnosť súvisiaca s prípravou nominácie na
zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho
dedičstva Slovenska, vydávanie monografií a kultúrnohistorickej
a spoločenskej topografie regiónov miest a obcí, ktoré majú z
hľadiska obsahu zastúpenú oblasť kultúry.

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
I. kolo
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
uzavreté
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

910 000 €

neuvedené

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
posilneniu sociálnej súdržnosti a rozvoju medzikultúrneho
h skupín
tlač
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.

Oprávený 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 republiky
I. kolo
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
uzavreté
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

310 000 €

Výška
podpory
pre
žiadateľa

neuvedené

Maximálna
výška
podpory

Link

95 %

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

Ministestvo kultúry SR

Prioritná
Názov
os

9 Kultúrne
poukazy

Opatrenie

Aktivity

Oprávený 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
Dotáciu je možné poskytnúť len na tie projekty, kultúrne aktivity
republiky
a služby, ktoré sú vhodné pre deti a mládež a majú kultúrny alebo
9.1 Poukážkový
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
kultúrno-edukačný charakter
systém 7. záujmové združenie právnických osôb, aj je
zriaďovatelia škôl
právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
Realizáciou projektu sa rozumie sprístupnenie kultúrnych hodnôt
9.2 Poukážkový
republiky
a poskytnutie kultúrnych aktivít a služieb žiakom a pedagógom
systém - kultúrne
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne
prostredníctvom kultúrnych inštitúcií, ktoré sa do programu
inštitúcie
prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
prihlásili a predpísaným spôsobom sa do programu
republiky
zaregistrovali.
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

31.08.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

2 851 000 €

Výška
podpory
pre
žiadateľa

neuvedené

Maximálna
výška
podpory

Link

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

Ministerstvo školstva SR

Prioritná
Názov
os

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

Oprávený 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 €

Maximálna
výška
podpory

Link

80 %

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

Ekofond

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

02 zlepšenie
energetickej
hospodárnosti
budov

Aktivity

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
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

Oprávený 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

Maximálna
výška
podpory

Link

02/A Rodinné
domy - max. výška
17 €/m2 celkovej
podlahovej plochy
bytu, maximálne
3 350 €
02/C Nevýrobné a
verejné budovy
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

Oprávený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory
pre
žiadateľa

Maximálna
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

15.05.2011

25 000 €

min. 1 000 €
max. 2 000 €

80 %

http://www.
nadaciaponti
s.sk/16003

Nadácia Pontis

Rada Európy

NADAČNÉ A INÉ ZDROJE

Program Kultúra
(2007 - 2013)

Zelené obce
2011

Žiadosti o grant môžu predložiť žiadatelia, ktorí spĺňajú
nasledovné kritériá:
sú verejnými alebo súkromnými organizáciami s
právnym postavením, ktoré vyvíjajú svoju hlavnú
1. Podpora kultúrnych činností:
činnosť v oblasti kultúry a sú zriadené v jednej z krajín
viacročné projekty spolupráce – 3 – 5 rokov (1.1.)
zúčastňujúcich sa na programe;
kooperačné činnosti – do 2 rokov (1.2.1)
majú finančnú kapacitu na realizáciu navrhovaného
literárny preklad (1.2.2)
projektu;
špeciálne akcie (1.3)
majú operačnú kapacitu na realizáciu navrhovaného
2. Podpora organizácií pôsobiacich na európskej úrovni v oblasti projektu
kultúry
3. Každý spoluorganizátor (vrátane hlavného
Podpora analýz, zberu a šírenia informácií v oblasti kultúrnej
organizátora) musí preukázať skutočné zapojenie do
spolupráce
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.

Hlavné oblasti podpory:
- budovanie infraštruktúry pre alternatívnu dopravu
- podpora separácie komunálneho odpadu
- zelené oázy a oddychové zóny v obci
- náučné chodníky
- atrakcie a život v parku/ oddychovej zóne

1. samospráva – obec/mesto, VÚC
2. mimovládne organizácie (nadácie, občianske
združenia,
3. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby, neinvestičné fondy),
4. školy a školské zariadenia
Pri výbere projektov budú uprednostňované projekty,
ktoré spĺňajú podmienku medzisektorovej spolupráce

Nadácia VÚB

Nadácia Socia

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

Aktivity

Oprávený žiadateľ

Cieľom programu je
zvýšiť kvalitu
vzdelávania žiakov s
ING Šanca pre
poruchami
deti
správania 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 €

Maximálna
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")

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

Aktivity

Oprávený žiadateľ

Uzávierka

fyzickej osobe, 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
Právnickej osobe a fyzickej osobe, ktorá podniká na:
1. podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného
na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
2. podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a
propagácie
Právnickej osobe, 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

29.10.2011
(na rok 2012)

Celkový
rozpočet
výzvy

neuvedené

Výška
podpory
pre
žiadateľa

neuvedené

Maximálna
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

Oprávený 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

Maximálna
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 %

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)

Malé granty
01. 03. 2011
01. 06. 2011 01.
09. 2011
01.
zapojenie partnerov z minimálne 3 krajín V4, odporúča
12. 2011
sa zahrnúť partnerov zo všetkých
4 krajín V4 (SK, CZ, HU, PL)
Štandardné
granty
15. 03. 2011
15. 09. 2011

Malé granty
540 000 €
Štandardné
granty
2 200 000 €

Štandardné granty Štandardné granty
min. 5 001 €
max. 70 %

www.visegra
dfund.org

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

Aktivity

Oprávený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška
podpory
pre
žiadateľa

Maximálna
výška
podpory

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
neuvedené
Využívanie energie v doprave:
- podporovanie iniciatív týkajúcich sa všetkých energetických
aspektov dopravy a diverzifikácie palív
- podpora obnoviteľných palív a energetickej účinností v doprave

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 €

Podpory pre
žiadateľa z oblasti:
Výška podpory na
- Energetická
1 projekt sa
efektívnosť,
pohybuje v
- Obnoviteľné
http://ec.eur
rozmedzí
zdroje energie,
opa.eu/cip/i
500 000 €
- Využívanie
ndex_sk.htm
energie v doprave 2 500 000 €
Integračné aktivity
budú podporené
max. 75 %

Integračné aktivity:
- mobilizácia lokálnych investícií do energetiky
- energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie v
budovách

MAS RUDOHORIE, o.z.

VÝZVY MAS
Výzva č. 3/4.1
ISRÚ/2011
Os 4 LEADER
Opatrenie
2.1.3.1 Obnova
a rozvoj obcí

Opatrenie 3.4.2,
1. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejných
kód 322 Obnova a
priestranstiev a parkov
rozvoj dedín

Konečný prijímateľ (oprávnený žiadateľ): Koneční
prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova a
rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako
súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými
skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp.
obce, ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené
obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť
súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom
– predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu z tejto obce môţe predkladať
ŢoNFP v rámci implementácie stratégie)

30.06.2011

240 000 €

min. 5 000 €
max. 16 000 €

100 %

http://www.
rudohorie.sk
/rudohorie/fi
les/2011-0314-182845Rudohorie__Vyzva_c.3.p
df

MAS TOKAJ-ROVINA, o.z.

Prioritná
Názov
os

Opatrenie

Aktivity

Oprávený žiadateľ

Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4
Obnova rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb
Výzva č. IV/4.1
ako súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými
ISRÚ/2011
Oprávnené sú všetky činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi
Opatrenie 3.4.2,
skupinami, zahŕňajú aj obec, ktorá je pólom rastu, resp.
Os 4 LEADER
opatrenia a príslušnými
kód 322 Obnova a
obce ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené
právnymi predpismi EÚ, napr.:
rozvoj dedín podľa
obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môţe byť
Opatrenie 1.4.1
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev,
PRV SR
súčasťou MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom
Obnova a
parkov a zvoníc
– predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ –
rozvoj obcí
predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať
ŢoNFP v rámci implementácie stratégie).

Uzávierka

10.06.2011

Celkový
rozpočet
výzvy

420 000 €

Výška
podpory
pre
žiadateľa

min. 2 000 €
max.
20 000 €

Maximálna
výška
podpory

100 %

Link

http://www.
tokajrovina.sk/file
s/2011-02-23160502V__zva_____
4-Tokaj.pdf

OZNAMY
Oznámenie č. 43 zo dňa 5.4.2011 (Leader – Dodatok č. 8 k Usmerneniu)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MPRV SR zverejnila "Dodatok č. 8 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader (k verzii 1.7)", spolu s príslušnými prílohami
(č. 10, 11) a s Usmernením pre administráciu osi 4 Leader, verzia 1.8 (aj so sledovaním zmien) v časti "PROJEKTOVÉ PODPORY/PRV 2007-2013/OS 4 LEADER/USMERNENIE" a žiadosti o NFP (vydané v rámci nového Usmernenia pre administráciu Osi 4 Leader,
verzia č. 1.8) v časti "PROJEKTOVÉ PODPORY/PRV 2007-2013/OS 4 LEADER/VÝZVY".
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým prijímateľom podpôr, že vzhľadom na nasadzovanie novej verzie softvérového prostredia, informačné systémy PPA budú v období od 18. apríla do 2. mája 2011 nútene odstavené. Z tohto dôvodu v
uvedenom období nebude možné uhrádzať platby prijímateľom jednotlivých podpôr. Za prípadné nepríjemnosti týmto spôsobené sa vopred ospravedlňujeme.
Oznámenie č. 45 zo dňa 6.4.2011 (VO – opatrenia 1.6 a 3.3)
Riadiaci orgán pre Program rozvoja videka SR 2007 -2013 upozorňuje úspešných žiadateľov o NFP z opatrenia 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity a 3.3 Vzdelávanie a informovanie, ktorí ešte neukončili realizáciu projektov, že od 1. apríla 2011
nadobudol účinnosť zákon č. 58/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon okrem iného upravuje znenie §7 ods. 1 nasledovne: „Ak verejný
obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ povinná pri použití
týchto finančných prostriedkov postupovať ako obstarávateľ podľa tohto zákona, predpokladaná hodnota zákazky podľa §4 sa určuje podľa výšky takto poskytnutých prostriedkov.“
Z uvedeného vyplýva, že od 1. apríla 2011 sú všetci žiadatelia povinní pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb postupovať v súlade s novelizovaným zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Postupy zadávania zákaziek, ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. marca 2011, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2011.

Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj zverejnilo Schému na podporu výskumu a vývoja - Schéma štátnej pomoci v znení dodatku č. 1.
Viac informácií nájdete na: www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=3984
Aktualizácia Programového manuálu pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo aktualizovaný Programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Verzia 3.5 manuálu bola
schválená Interným dozorným monitorovacím výborom dňa 18. apríla 2011. Viac informácií nájdete na: www.nsrr.sk/aktuality/&id=657
Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na rok 2011
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2011 pre operačný program Vzdelávanie
pre dopytovo orientované projekty. Viac informácií nájdete tu: www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=7408
Revízia operačného programu pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo revíziu operačného programu k 24. 03. 2011.
Viac informácií nájdete tu: www.mhsr.sk/operacny-program-6352/128037s
Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev pre OPŽP na rok 2011
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejňuje aktualizovaný Indikatívny harmonogram pre Operačný program Životné prostredie na rok 2011. Aktualizáciu č. 2 harmonogramu výziev k 29.03.2011
môžete nájsť tu: www.opzp.sk/na-stiahnutie/aktualne/harmonogram-vyziev-2011-(aktualizacia-c.2-k-29.3.2011).pdf
Usmernenie pre prijímateľov ohľadom zmien v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vážení prijímatelia, oznamujeme Vám, že riadiaci orgán pre OP Výskum a vývoj vydal Usmernenie pre Prijímateľov ohľadom zmien v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Usmernenie bolo vydané dňa 31.03.2011 a nadobúda účinnosť dňa 01.04.2011.
Všetky potrebné informácie môžete nájsť na stránke riadiaceho orgánu: www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=7956

