EuroKONZULT Slovakia, n.o.
Nové výzvy
vyhlásené pre miestnu samosprávu, verejný i súkromný sektor
vydané do 14.7.2010
Názov

Prioritná os

OP Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast (KaHR)

1 - Inovácie a rast
konkurencieschopnosti

OP Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast (KaHR)

Prioritná os 2 Energetika

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (KaHR)

1. Inovácie a rast
konkurencieschopnosti

Opatrenie

Kód výzvy

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

1.2 - Podpora
spoločných služieb pre
podnikateľov

KaHR-12VS-1001

Projekty zamerané na výstavbu a revitalizáciu
infraštruktúry hnedých priemyselných parkov

a, vyšší územný celok
b, obec

Opatrenie 2.1 Zvyšovanie
energetickej
efektívnosti na strane
výroby aj spotreby a
zavádzanie
progresívnych
technológií v
energetike

KaHR - 21DM - 1001

1. obstaranie dlhodobého hmotného majetku (stroje,
prístroje, zariadenia)
2. rekonštrukcia objektov za účelom zlepšenia ich
energetickej hospodárnosti

mikro, malí a strední podnikatelia

1.3. Podpora
inovačných aktivít v
podnikoch

KaHR-13SP-1001

1. priemyselný výskum
2. experimentálny vývoj

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška podpory
pre žiadateľa

Maximálna
výška
podpory

16.7.2010

30 000 000,00 €

min. 200 000 €
max. 6 000 000 €
rozsah uznateľných
nákladov
max: 6 315 789 €

95% z uznateľných
nákladov

2.8.2010

14 112 113,00 €

min. 20 000 €
max. 200 000 €

40%, resp. 50%

51 226 064,00 €

min. 30 000 €
max. 2 000 000 €

min. 25%
max. 70%
v závislosti o príjemcu
pomoci a oprávnenej
aktivity

Uzávierka

1. podnikateľské subjekty, ktoré v žiadosti o
NFP budú mať definovaného riešiteľa
výskumnej alebo vývojovej úlohy;
2. podnikateľské subjekty, ktoré majú vo svojej
činnosti aj priemyselný výskum
1. kolo: 20.9.2010
a experimentálny vývoj, ale podiel tržieb z
2. kolo: 24.1.2011
priemyselného výskumu
a experimentálneho vývoja je nižší ako 50% z
tržieb z predaja vlastných výrobkov
a služieb

Názov

Prioritná os

Operačný program Životné
prostredie (OPŽP)

2. Ochrana pred
povodňami

Opatrenie

2.1 Preventívne
opatrenia na ochranu
pred povodňami

Operačný program Životné
prostredie (OPŽP)

1.2. Odvádzanie a
1 Integrovaná ochrana a čistenie komunálnych
racionálne využívanie
odpadových vôd v
vôd
zmysle záväzkov SR
voči EÚ

Operačný program Životné
prostredie OPŽP

2. Ochrana pred
povodňami

OP Výskum a Vývoj

2. Podpora výskumu
a vývoja

2.1 Preventívne
opatrenia na ochranu
pred povodňami
(II. skupina aktivít)

2.2 Prenos poznatkov
a technológií
získaných výskumom a
vývojom do praxe

Kód výzvy

OPŽP-PO2-10-1

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

I. skupina aktivít
a) technické a biotechnické opatrenia v povodí na
1. správcovia drobných vodných tokov podľa §
sezónnych vodných tokoch spomaľujúce odtok vȏd z
48 ods. 2 zákona č. 364/2004 - štátne
povodia
organizácie, ktorým bola prevedená správa
b) výstavba a rekonštrukcia vodných nádrží, poldrov,
podľa § 51 ods. 1 uvedeného zákona
ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení
2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
na prečerpávanie vnútorných vȏd ....
c) úprava a revitalizácia tokov

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška podpory
pre žiadateľa

Maximálna
výška
podpory

13. 09. 2010

40 000 000,00 €

min. nestanovené
max. 25 000 000 €

0% v prípade štátnej
organizácie 5% v
prípade ostatných
subjektov a SVP, š.p.

OPŽP-PO1-10-1

I. skupina aktivít: Výstavba, rozšírenie kapacity
stokových sietí, výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity
čistiarní odpadových vôd a odstraňovanie nutrientov v
aglomeráciách nad 150 000 EO,
II. skupina aktivít: -||- od 15 000 EO do 150 000 EO
III. skupina aktivít: -||- od 10 000 EO do 15 000 EO

1. obece, mesta
2. združenia miest a obcí
3. právnické osoby

09.09.2010

100 000 000,00 €

25 000 000,00 €

max.: 95%

OPŽP-PO2-10-3

Pre 2.1
II. Skupina aktivít: Opatrenia vyplyvajúce zo smernice
Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a
manažmente povodňových rizík, vrátane plánov
manažmentu povodňových rizík:
A. Vyhotovenie máp povodňového ohrozenia a máp
povodňového rizika.
B. Vypracovanie plánov manažmentu povodňových
rizík alebo ich častí vrátane návrhov opatrení na
dosiahnutie ich cieľov

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. správca vodohospodársky významných
vodných tokov a správca drobných vodných
tokov podľa § 48 ods. 2,písmeno a, b zákon č.
364/2004 o vodách v znení neskorších
predpisov

30.09.2010

21 989 942,00 €

max. 25 000 000 €

max. 95 %
z uznateľných
nákladov

min. 4 000 000 €
max. 7 000 000 €

verejné vysoké školy
max. 95% z
uznavateľných
nákladov
štátne vysoké školy,
Slovenská akadémia
vied a jej ústav max.
100% z uznateľných
nákladov

OPVaV-2010/2.2/06SORO

2.2.2: Podpora aplikovaného výskumu a vývoja
- realizácia projektov priemyselného výskumu,
vytváranie a podpora kompetenčných centier
orientovaných na špecifický sektor, so zapojením
univerzít a s dôrazom na vzdelávanie, výskum, vývoj a
technologický transfer , - podpora spolupráce
podnikov (MSP aj veľké podniky) s akademickou sférou
najmä prostredníctvom prístupu podnikov k
1. verejné a štátne školy mimo schém štátnej
výskumným zariadeniam akademickej sféry ako súčasti
pomoci
ich spolupráce.
2. SAV a jej ústav mimo schém štátnej pomoci
2.2.5: Vybudovanie a podpora regionálnych centier vybudovanie kompetenčných centier aplikovaného
výskumu a vývoja, brokerských centier pre transfer
technológií a znalostí, podpora partnestva vysokých
škol, výskumných a vývojových organizácií s
podnikateľským sektorom v rámci regionálnych centier
prostredníctvom prvotných investícií do ich
infraštruktúry a nákladov na ich vybudovanie.

13. 09. 2010

30 000 000,00 €

Názov

Prioritná os

Opatrenie

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška podpory
pre žiadateľa

Maximálna
výška
podpory

DOP 2010–SIP005

1. tvorba nových pracovných miest
2. udržanie novovytvorených pracovných miest
3. vyškolenie zamestnancov, SZČO v nadväznosti na
potreby pracovného miesta
Uvedené sa vzťahuje výlučne na oblasť
cestovného ruchu.

1. Verejná obchodná spoločnosť
2. Spoločnosť s ručením obmedzeným
3. Komanditná spoločnosť
4. Akciová spoločnosť
5. Družstvo
6. Fyzická osoba – živnostník
Podnikatelia majú mať oblasť pôsobenia v CR.

31.07.2010

10 000 000,00 €

min. 50 000 €
max. 200 000 €

max. 95%

1. vzdelávacie aktivity zamerané na zvýšenie zručností a
udržanie zamestnateľnosti a
adaptability zamestnancov vrátane manažérov
2. vzdelávacie aktivity v procese zavádzania systému
riadenia kvality podľa noriem ISO, EFQM, TQM a pod.

1. fyzické osoby: živnostníci
a podnikatelia
2. právnické osoby:
- malé podniky
- stredné podniky
- veľké podniky

30.07.2010

24 000 000,00 €

špecifické vzdelávanie:
min. 35 000 €
max. 1 000 000 €
všeobecné
vzdelávanie:
min.
50 000 €
max. 1
500 000 €

Malé podniky:
Aktivita 1: 80%,
Aktivita 2: 45%
Stredné podniky:
Aktivita 1: 70%,
Aktivita 2: 35%
Veľké podniky:
Aktivita 1: 60%,
Aktivita 2: 25%

1. tvorba nových pracovných miest
2. udržanie novovytvorených pracovných miest
3. vyškolenie zamestnancov, SZČO v nadväznosti na
potreby pracovného miesta

1. mikro, malí a strední podnikatelia
2. zamestnancí žiadateľa pracujúci na prac.
zmluvu
3. zamestnanci, ktorí boli
prijatí na novovytvorené miesta

30. 09. 2010

10 000 000,00 €

min.: 50 000 €
max.:
200 000 €

min.: 5 %
max.: 95 %

1. obec
2. mesto
3. neziskový sektor

1. kolo
15. 11. 2010

17 000 000,00 €

min. 100 000 €
max: 500 000 €

max: 95%
z uznateľných
nákladov

1. Podpora rastu
zamestnanosti

1.2. Podpora tvorby a
udržania pracovných
miest
prostredníctvom
zvýšenia
adaptability
pracovníkov, podnikov
a podpory podnikania

1. Podpora rastu
zamestnanosti

1.2. Podpora tvorby a
udržania pracovných
miest
prostredníctvom
DOP-SIA-2010/1.2/REKE
zvýšenia
adaptability
pracovníkov, podnikov
a podpory podnikania

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Sociálna implementačná agentúra (SIA)

Rámcová aktivita
1.2.4: Podpora tvorby
nových pracovných
OP ZaSI Prioritná os 1:
miest vrátane podpory
Podpora rastu
vytvárania nových
zamestnanosti
pracovných miest v
nových podnikoch a
samozamestnani

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Sociálna implementačná agentúra (SIA)

Aktivity

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Sociálna implementačná agentúra (SIA)

Kód výzvy

OP Vzdelávanie

3.1 Zvyšovanie
3. Podpora vzdelávania vzdelanostnej úrovne
osôb s osobitnými
príslušníkov
vzdelávacími potrebami marginalizovaných
rómskych komunít

DOP – SIA 2010/1.2.1/01

3.1.1 Podpora prístupu príslušníkov MRK k vzdelávaniu
na všetkých stupňoch škôl.
3.1.2 Podpora
individuálneho prístupu a rozvoj alternatívnych foriem
a nástrojov vyučovania
OPV-2010/3.1/02-SORO
3.1.3 Ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK
3.1.4 Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spoluprácie
inštiúcií pracujúcich v oblasti integrácie príslušníkov
MRK do spoločnosti

Názov

Prioritná os

Opatrenie

OP Vzdelávanie

Prioritná os 2: Ďalšie
vzdelávanie ako nástroj
rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie 2.1:
Podpora ďalšieho
vzdelávania

Kód výzvy

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška podpory
pre žiadateľa

Maximálna
výška
podpory

OPV-2010/2.1/02-SORO

2.1.4: Podpora ďalšieho vzdelávania v jednotlivých
sektoroch;
2.1.5: Uľahčenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu;
2.1.7: Rozvoj kľúčových kompetencií prostredníctvom
ďalšieho vzdelávania

1. Mikro, malí a strední podnikatelia
2. Veľkí podnikatelia

2.8.2010

12 000 000,00 €

min. 300 000 €
max. 500 000 €

95%

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY s potrebou cezhraničného/medzinárodného partnera
Visegradský fond

Malé granty

neuvedené

1. 3/1.6/1.9/1.12

520 000,00 €

max. 5 000 €

neuvedené

1. mimovládne organizácie,
2. obce a mestá,
3. školy
4. iné verejné inštitúcie

15.9.2010

2 200 000,00 €

min. 5001 €

neuvedené

verejná alebo súkromná univerzita

10.11.2010

280 000,00 €

15 000 € alebo
50 000 €

neuvedené

15.9.2010

1 016 000,00 €

v závislosti od aktivity

viď Príručka pre
žiadateľov

Štandardné granty

neuvedené

neuvedené

1. kultúrna spolupráca,
2. výmena vedcov a výskumu
3. vzdelávanie
4. výmena mládeže
5. cezhraničná spolupráca
6. rozvoj cestovného ruchu

Višegradský fond

1. mimovládne organizácie,
2. obce a mestá,
3. školy
4. iné verejné inštitúcie

Visegradský fond

neuvedené

1. kultúrna spolupráca,
2. výmena vedcov a výskumu
3. vzdelávanie
4. výmena mládeže
5. cezhraničná spolupráca
6. rozvoj cestovného ruchu

Višegradský fond pre
univerzitné štúdium

neuvedené

neuvedené

podpora a zavádzanie univerzitných kurzov a
programov

Európske, komunitárne programy
Program celoživotného vzdelávania 2007-2013

Comenius

neuvedené

2010 – EAC/41/09

1. Žiaci ZŠ a SŠ
2. Školy
1. Prípravné návštevy
3. Učitelia a ostatné kategórie zamestnancov
2. Asistentúra v rámci programu Comenius (ASISTENTI)
na týchto školách
3. Hosťovanie asistentov v rámci programu Comenius
4. Združenia, neziskové organizácie,
(HOSŤUJÚCE ŠKOLY)
mimovládne organizácie (MVO) a zástupcovia
4. Individuálna mobilita ţiakov
subjektov zainteresovaných na školskom
5. Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov (IST)
vzdelávaní
6. Multilaterálne partnerstvá škôl
5. Osoby a subjekty zodpovedajúce za
7. Bilaterálne partnerstvá škôl
organizáciu a zabezpečenie vzdelávania na
8. Partnerstvá Regio
miestnej, regionálnej a národnej úrovni
9. Multilaterálne projekty
6. Výskumné strediská a inštitúcie, ktoré sa
10.Multilaterálne siete
zaoberajú otázkami celoživotného vzdelávania
11. Sprievodné aktivity
7. Vysokoškolské inštitúcie
12. eTwinning
8. Subjekty poskytujúce všeobecné a
individuálne poradenské a informačné služby

Program celoživotného vzdelávania 2007-2013
Program celoživotného vzdelávania 2007-2013
Európa pre občanov

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška podpory
pre žiadateľa

Maximálna
výška
podpory

2010 – EAC/41/09

1. Dospelí učiaci sa
2. Inštitúcie a organizácie poskytujúce
vzdelávanie v oblasti vzdelávania dospelých, či
už formálne, neformálne alebo informálne
3. Učitelia a ostatné kategórie zamestnancov
týchto inštitúcií alebo organizácií
4. Organizácie podieľajúce sa na počiatočnej
1. Mobilita jednotlivcov,
alebo ďalšej odbornej príprave pedagogických
2. Partnerstvá zamerané na oblasti spoločného záujmu
pracovníkov zabezpečujúcich vzdelávanie
zúčastnených organizácií („Učiace sa partnerstvá“)
dospelých
3. Multilaterálne projekty s cieľom zlepšenia systémov
5. Združenia a zástupcovia subjektov vo
vzdelávania dospelých prostredníctvom rozvoja a
vzdelávaní dospelých, vrátane zdruţení
prenosu inovácií a osvedčených postupov.
učiacich sa a učiteľov
4. Tematické siete odborníkov a organizácií („Siete
6. Orgány poskytujúce individuálne a
Grundtvig“)
všeobecné poradenstvo a informačné služby
5. Prípravné návštevy
vo vzdelávaní dospelých
6. Iné iniciatívy
7. Osoby a orgány zodpovedné za systémy a
politické koncepcie vzdelávania dospelých na
miestnej, regionálnej a národnej úrovni
8. Výskumné strediská a subjekty, ktoré sa
zaoberajú otázkami vzdelávania dospelých
9. Podniky
10. Neziskové organizácie, dobrovoľnícke
organizácie a MVO

15.9.2010

1 016 000 €

v závislosti od aktivity

viď Príručka pre
žiadateľov

Prierezový program:
Kľúčová aktivita 1 –
Študijné návštevy

KA1. Študijné
návštevy pre
odborníkov a osoby s
rozhodovacími
právomocami v oblasti
vzdelávania a
odbornej prípravy
KA2. Štúdie a
komparatívny výskum

2010 – EAC/41/09

1. Mobilita jednotlivcov vrátane študijných návštev pre
odborníkov a predstaviteľov určených správnymi
orgánmi
2. Multilaterálne projekty zamerané na spracovanie a
overenie návrhov politických koncepcií
3. Siete pre multilaterálnu spoluprácu tvorené
spolupracujúcimi odborníkmi
4. Sledovanie a analýza stratégií a systémov v oblasti
celoživotného vzdelávania
5. Opatrenia na zvýšenie transparentnosti a podporu
uznávania kvalifikácií a spôsobilostí vrátane tých, ktoré
sa získali v rámci neformálneho vzdelávania a
informáleneho učenia sa, informácie a poradenstvo v
oblasti mobility na vzdelávacie účely a spolupráca v
oblasti zabezpečovania kvality,
6. Iné iniciatívy

viď Príručka pre žiadateľa

15.10.2010

1 016 000 €

v závislosti od aktivity

viď Príručka pre
žiadateľov

Európa pre občanov

Názov

1. Aktívni občania pre
Európu
2. Aktívna občianska
spoločnosť v Európe
3. Spoločnosť pre
Európu
4. Aktívna európska
pamiatka

neuvedené

www.culture.gov.sk/zahranicne-styky/programyeu/eurpa-pre-obanov

1. samospráva
2. mimovládne neziskové organizácie
3. právnické osoby

viď web

viď web

viď web

viď web

Prioritná os

Grundtvig

Opatrenie

neuvedené

Kód výzvy

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Názov

Prioritná os

Opatrenie

Kód výzvy

Aktivity

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška podpory
pre žiadateľa

Maximálna
výška
podpory

Nadačné a iné zdroje

Nadácia otvorenej spoločnosti

Mimoriadny fond na
zníženie negatívneho
dosahu svetovej
hospodárskej krízy
EMERGENCY FUND

Nadácia SOCIA

Pomoc pre rodiny Charitatívny fond LION

Nadácia SOCIA

Program “Podporujeme
individuality”

Ekofond

Zlepšenie energetickej
hospodárnosti budov

neuvedené

neuvedené

neuvedené

Program pre mestá a
obce

neuvedené

Projekty priamo zamerané na pomoc občanom
postihnutých hospodárskou krízou s cieľom zabrániť
vážnym ekonomickým a sociálnym dôsledkom hlavne
na strednú spoločenskú triedu, na ktoré nie je možné
získať podporu z iných zdrojov;
a, projekty na zachovanie programov zameraných
napríklad na vzdelávanie a zdravie detí z ohrozených
skupín obyvateľstva;
b, kreatívne formy pomoci novým nezamestnaným,
c, riešenie problémov mládeže,
d, zachovanie ohrozených lokálnych kultúrnych
inštitúcií;
e, projekty zamerané na zmierňovanie napätia v
spoločnosti a riešenie vyhrotených problémov, ktoré
dôsledky krízy zvýraznili – etnické konfliky, rasizmus,
extrémistické prejavy, protirómske nálady, sociálne
tenzie a i.
f, projekty zamerané na zmiernenie negatívnych
dopadov populistických a demagogických vplyvov na
strednú vrstvu obyvateľstva, ktorá sa snaží obstáť v
nových ekonomických podmienkach.

Mimovládne neziskové organizácie a iné
organizácie a inštitúcie, ktorých cieľové
skupiny alebo ich časť patria k ohrozeným
krízou, dobre poznajú problémy vo svojich
komunitách a majú dosah napríklad aj na
neformálne skupiny občanov.

priebežne

neuvedené

do 25 000 €
nad 25 000 €

neuvedené

neuvedené

zakúpenie kompenzačných alebo rehabilitačných
pomôcok, operáciami alebo inými náročnými
zdravotníckymi úkonmi pre zlepšenie kvality života
telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených, či
dlhodobo chorých detí/mládeže do 25 rokov.

neuvedené

30.9.2010

neuvedené

neuvedené

neuvedené

neuvedené

podpora najlepších interných doktorandov, ktorí sa v
období výzvy programu zameriavajú v poslednom roku
na dokončenie svojej dizertačnej práce. Cieľom je
každoročne podporiť a spropagovať po jednom elitnom
doktorandovi zo všetkých šiestich súbehových oblastí
vedy a výskumu.

neuvedené

1.10.2010

30 000,00 €

max. 5 000 €

neuvedené

1. mestá a obce
2. školy
3. bytové spoločnstvá

28.7 a 29.9

viac ako
27 000 €

max. 7 000 €

neuvedené

neuvedené

1. inštalácia progresívnych technológií kombinovanej
výroby elektrickej energie, tepla a chladu na báze
zemného plynu - kogeneračné a trigeneračné jednotky;
2. zateplenie budov, výmenu okien a vyregulovanie
tepelného systému verejných budov;
3. spolupráca s vedeckými inštitúciami do pilotných
projektov využívajúcich inovatívne technológie na báze
zemného plynu;
4. príspevok až 7 000€ na zakúpenie automobilu na
palivo CNG;
5. iné pre školy

Názov

Prioritná os

Opatrenie

Oprávnený žiadateľ

Uzávierka

Celkový
rozpočet
výzvy

Výška podpory
pre žiadateľa

Maximálna
výška
podpory

1. právnická osoba
2. obce do 2000 obyvateľov

31.10.2010

viď web

viď web

http://www.envirofo
nd.sk/sk/podpora_do
tacie.html

neuvedené

Podpora aktívnych
občanov

neuvedené

neuvedené

Pomoc aktívnym občanom, ktorí obhajujú svoje
občianske práva v oblasti životného prostredia. Prispieť
tomu, aby slovenská spoločnosť bola spoločnosťou
aktívnych občanov: aby pri hodnotení, rozhodovaní,
plánovaní a rozvoji nezanikol hlas "zdola".

1. mimovládne neziskové organizácie

priebežne

neuvedené

viď web

http://www.ekopolis.
sk/programy/grantov
e-programy/pao.html

neuvedené

1. inovatívne projekty, ktoré svojim zameraním
nespadajú do žiadneho programu, resp. špecifických
výziev pre Nadačný fond Slovak Telekom v danom roku
a to v oblasti kultúry, podpory vzdelávania, podpory
znevýhodnených skupín obyvateľstva, zdravotníctva,
životného prostredia, športu alebo charity
2. projekty zamerané na pružné riešenie problémov v
nepredvídaných situáciách, ako napr. ad hoc
humanitárna pomoc c prípade živelnej, alebo inej
katastrófy

1. mimovládne neziskové organizácie
2. právnické osoby

30.11.2010

neuvedené

viď web

http://www.fondst.sk
/podpora-ad-hoc

neuvedené

Aktivity zamerané na zvýšenie šancí na plnohodnotný
život pre ľudí žijúcich v sociálnej izolácii a sociálne
znevýhodnených ľudí. Informačné a komunikačné
technológie v tomto programe slúžia ako prostriedok k
vytváraniu podmienok pre dôsledný život.

mimovládne neziskové organizácie

(6.8.)
17.9.2010

50000 €

5000 €

http://www.fondst.sk
/program-podporyznevyhodnenychskupin

neuvedené

Aktivity zamerané na zvýšenie šancí na
plnohodnotného života SŠ a VŠ študentov od 14 do 20
rokov, ktorí majú potenciál na vlastný rozvoj, sú aktívni,
talentovaní, ale oproti svojim rovesníkom sú
znevýhodnení svojoou sociálnou situáciou, zdravotným
stavom, mentálnym rozhraním, či zmyslovým alebo
telesným hendikepom. Základný rámec podpory tvorí
finančný príspevok na kúpu osobného počítača,
laptopu, alebo pripojenie k internetu. Prostredníctvom
podpory nákupu IKT chce NFST prispieť k rozvoju
digitálnej gramotnosti cieľových skupín programu a
umožniť im realizovať kvalitnejší rozvoj vlastného
vzdelávania a dosahovania vlastných individuálnych
cieľov s tým súvisiacich.

mimovládne neziskové organizácie

(6.9.) 15.10.2010

13000 €

650 €

http://www.fondst.sk
/program-podporyznevyhodnenychskupin

neuvedené

Nadačný fond Slovak
Telekom

neuvedené

Nadačný fond Slovak Telekom

neuvedené

1. Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
2. Ochrana a využívanie vôd
3. Rozvoj odpadového hospodárstva
4. Ochrana prírody a krajiny
5. Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
6. Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a
zleošenie stavu životného prostredia

Ekopolis

Aktivity

Envirofond

Kód výzvy

Podpora ľudí so
sociálnym
znevýhodnením

Nadačný fond Slovak Telekom

Podpora talentovaných
študentov so sociálnym
alebo zdravotným
znevýhodnením

neuvedené

neuvedené

neuvedené

