EuroKONZULT Slovakia, n.o.
Nové výzvy
vyhlásené pre miestnu samosprávu, verejný i súkromný sektor
vydané do 13.04.2010
Názov

Prioritná os

Opatrenie

Kód výzvy

Aktivity

Oprávnený žiadateľ
Uzávierka

2 - Energetika

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (KaHR)

1 - Inovácie a rast
konkurencieschopnosti

2.2 Budovanie a
modernizácia verejného
osvetlenia pre mestá a
obce a poskytovanie
poradenstva v oblasti
energetiky

KaHR-22VS-1001

1.2 - Podpora spoločných
KaHR-12VS-1001
služieb pre podnikateľov

1.1 - Inovácie a
technologické transfery,
1 - Inovácie a rast
podopatrenie 1.1.1 konkurencieschopnosti
Podpora zavádzania
inovácií a technologických
transferov

KaHR-111SP1001

Podopatrenie 1.1.1
1. Inovácie a rast
Podpora zavádzania
KaHR-21SP-0901
konkurencieschopnosti inovácií a technologických
transferov

rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia
pe mestá a obce

projekty zamerané na výstavbu a revitalizáciu
infraštruktúry hnedých priemyselných parkov

obce

a.) vyšší územný celok
b.) obec

1. hmotné a nehmotné investície na nákup
inovatívnych a vyspelých technológií, strojov,
prístrojov a zariadení;
2. hmotné a nehmotné investície na nákup
technológií na efektívne zhodnotenie prírodných
zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na
životné prostredie

a.) fyzické alebo pávnické osoby
oprávnené na podnikanie

1.hmotné a nehmotné investície na nákup
inovatívnych a vyspelých technológií, strojov,
prístrojov a zariadení,
2.hmotné a nehmotné investície na nákup
technológií na efektívne zhodnotenie prírodných
zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na
životné prostredie.

fyzické a právnické osoby
oprávnené na podnikanie Mikro, malý a stredný
podnikatelia a veľký podnikatelia

28. 06. 2010

16.7.2010

11.5.2010

11.5.2010

Celkový
Výška podpory Maximálna výška
rozpočet výzvy pre žiadateľa
podpory

17 634 856,00 €

min. 20 000 €
max. 250 000 €
rozsah
uznateľných
nákladov max:
263 000 €

95% z uznateľných
nákladov

30 000 000,00 €

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

95% z uznateľných
nákladov

25 000 000,00 €

max. 40% Západné
min. 60 000 €
Slovensko
max. 6 000 000 € max. 100% Stredné a
Východné Slovensko

25 000 000,00 €

Stredné a Východné
min. 60 000 € Slovensko max. 50%
max.6 000 000 € Západné Slovensko
max. 40%

Os 3 - Kvalita života vo
3.1 - Diverzifikácia smerom
vidieckych oblastiach a
k nepoľnohospodárskym
diverzifikácia
činnostiam (činnosti okrem
vidieckeho
bioplynových staníc)
hospodárstva

Program rozvoja vidieka (PRV)

3.1 - Diverzifikácia smerom
k nepoľnohospodárskym
Os 3 - Kvalita života vo
činnostiam - výstavba,
vidieckych oblastiach a
rekonštrukcia a
diverzifikácia
modernizácia výrobných
vidieckeho
objektov na využívanie
hospodárstva
obnoviteľných zdrojov
energie (bioplynové
stanice)

2009/PRV/15

2010/PRV/16

1. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
rekreačných a ubytovacích zariadení s kapacitou 1140 lôžok;
2. rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych
objektov na agroturistické objekty s kapacitou 11-40
lôžok; výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
výrobných a pedajných objektov (nákup strojov,
technológií a zariadení pre doplnkovú výrobu
nepoľnohospodárskeho charakteru vrátane
využívania obnoviteľných zdrojov energie vrátane
zriadenia geotermálneho vrtu a pre výrobu a
spracovanie tradičných materiálov a výrobkov)
3. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
agroturistických zariadení vrátane hygienických
ekologických a rekondičných objektov slúžiacich na
rozvoj turistických činností;
4. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov
vytvárajúcich podmienky na rozvoj rekreačných a
relaxačných činností
1. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
rekreačných a ubytovacích zariadení s kapacitou 1140 lôžok; 2. rekonštrukcia existujúcich
poľnohospodárskych objektov na agroturistické
objekty s kapacitou 11-40 lôžok; výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia výrobných a pedajných
objektov (nákup strojov, technológií a zariadení pre
doplnkovú výrobu nepoľnohospodárskeho
charakteru vrátane využívania obnoviteľných zdrojov
energie vrátane zriadenia geotermálneho vrtu a pre
výrobu a spracovanie tradičných materiálov a
výrobkov) 3. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia
agroturistických zariadení vrátane hygienických
ekologických a rekondičných objektov slúžiacich na
rozvoj turistických činností; 4. výstavba,
rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich
podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných
činností

a) 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%. Žiadatelia musia podnikať v
poľnohosp. prvovýrobe min. 12
po sebe nasledujúcich mesiacov
pred podaním ŽoNFP.

a) 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%. Žiadatelia musia podnikať v
poľnohosp. prvovýrobe min. 12
po sebe nasledujúcich mesiacov
pred podaním ŽoNFP.

23.4.2010

23.4.2010

85 000 000,00 €

25 000 000,00 €

max. 1 000 000 €

max. 50% z
uznateľných
nákladov

max. 3 000 000 €

max. 50% z
uznateľných
nákladov

Regionálny operačný program

4 - Regenerácia sídiel

3 - Posilnenie
kultúrneho potenciálu
regiónov a
infraštruktúra
cestovného ruchu

4.1 - Regenerácia sísiel

3.2 - Podpora a rozvoj
infraštruktúry cestovného
ruchu

ROP-4.1a2010/01
samostatne
dopytovo
orientované
projekty

4.1.1-revitalizácia verejných priestranstiev sídla: a)
úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej
zelene, b) výstavba a rekonštrukcia verejných
osvetlení, c) výstavba a rekonštrukcia chodníkov a
cyklistických trás vrátane dopravných subsystémov,
d) rekonšrukcia miestnych komunikácií vrátane
dopravných subsystémov, e) rekonštrukcia mostov a
lávok v nadväznosti na realizáciu investičnýcz aktivít
zameraných na miestne komunikácie, chodníky a
cyklistické trasy, f) rekonštrukcia a výstavba
zastávok,g) rekonštrukcia a výstavba verejných
hygienických zariadení, h) úprava aregulácia povodí v
zastavaných územiach obcí a miest výlučne v
nadväznosti na realizáciu iných investičných aktivít, i)
projektové a inžinierske práce pre projekt, externý
projektový manažment, verejné obstarávanie. 4.1.5podporné aktivity (projektové a inžinierske práce pre
projekt, externý projektový manažment, verejné
obstarávanie)

ROP-3.2b2010/01
neinvestičné
aktivity v CR

a) vyšší územný celok - v prípade
neinvestičných projektov 1. typu
vedených v časti 5.2.2 tejto
3.2.2-neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu:
výzvy;
a) podpora aktivít zameraných na propagáciu
b) orgán miestnej samosprávy
regiónov/mikroregiónov a kľúčových foriem
(obec, mesto) resp. vyšší územný
cestovného ruchu v územiach, ktoré sú v Novej
celok zastrešujúci zmluvné
stratégii cestovného ruchu SR do roku 2013
partnerstvo s inými
definované ako územia s medzinárodným a
samosprávami, prípadne ďalšími
národným významom a ako územia v regióne vyššej
subjektmi aktívnymi v oblasti CRkategórie ako príslušný región,
v prípade neinvestičných
b) podpora budovania a efektívneho fungovania
projektov 2 typu uvedených v
partnerstiev medzi aktérmi CR na regionálnej úrovni
časti 5.2.2 tejto výzvy.
a na úrovni mikroregiónov a regionálnych klastrov
V prípade projektov zameraných
(na úrovni samospráv a súkromného sektora),
na budovanie a efektívneho
c) podpora tvorby ucelenej ponuky produktov CR na
fungovania partnerstiev medzi
úrovni regiónov s dôrazom na efektívne využitie
aktérmi CR a regionálnych
prírodného a kultúrneho potenciálu, kultúrnoklastrov (2. typ neinvestičných
poznávacieho CR, kúpeľného a mestského CR,
projektov uvedených v časti
d) verejné obstarávanie v rozsahu podľa Program.
5.2.2 tejto výzvy) sú
man. ROP; 3.2.3-podporné aktivity (len verejné
oprávnenými partnermi:
obstarávanie)
a) subjekty verejného sektora,
b) subjekty súkromného sektora
aktívne pôsobiace v oblasti CR.

obce

7.5.2010

60 000 000,00 €

min. 170 000 €
max. 2 300 000 €

95% z uznateľných
nákladov

28.5.2010

7 000 000,00 €

min. 33 000 €
max. 300 000 €

95% z uznateľných
nákladov

Regionálny opera

Regionálny operačný program (ROP)

2 - Infraštruktúra soc.
služieb, sociálnoprávnej
ochrany a soc. kurately

2 - Infraštruktúra soc.
služieb, sociálnoprávnej
ochrany a soc. kurately

4 - Regenerácia sídiel

4. Regenerácia sídel

2.1 - Infraštruktúra soc.
služieb, sociálnoprávnej
ochrany a soc. kurately

2.1 - Infraštruktúra soc.
služieb, sociálnoprávnej
ochrany a soc. kurately

ROP-2.1c2010/01
budovanie
nových zariadení
sociálnoprávnej
ochrany detí a
sociálnej
kurately

ROP-2.1c2010/02
budovanie
nových
zariadené soc.
služieb

4.2 - Infraštruktúra
nekomerčných
ROP-4.2-2010/02
záchranných služieb hasičský a záchranný zbor

4.2 Infraštruktúra
nekomerčných
záchranných služieb

2.1.2 budovanie nových zariadení a s tým spojené
obstaranie vybavenia vrátane IKT vybavenia

1. obec, mestská časť,
2. vyšší územný celok,
3. určený úrad práce sociálnych
vecí a rodiny.
4. neziskové organizácie ako
zriaďovateľ/zakladateľ
zariadenia soc. služieb,
5. neziskové organizácie ako
poskytovatelia sociálnych
služieb,
6. cirkvi a náboženské
spoločnosti,
7. združenia vymedzené vo
výzve
8. Slovenský Červený kríž

30.4.2010

20 000 000,00 €

min. 165 000 €
max. 3 320 000 €

max 95% z
uznateľných
nákladov max.
100% v prípade

2.1.3 podporné aktivity

1. obec, mestská časť,
2. vyšší územný celok.
3. neziskové organizácie ako
zriaďovateľ/zakladateľ
zariadenia soc. služieb,
4. neziskové organizácie ako
poskytovatelia sociálnych
služieb,
5. cirkvi a náboženské
spoločnosti,
6. združenia ako
zraďovateľ/zakladateľ zariadenia
soc. služieb,
7. združenia ako poskytovatelia
soc. služieb,
8. Slovenský Červený kríž

30.4.2010

40 000 000,00 €

min. 165 000 €
max. 3 320 000 €

95% z uznateľných
nákladov

min. 99 500 €

sektor verejnej
správy: 95% z
uznateľných
nákladov;
organizácia štátnej
správy: 100% z
uznateľných
nákladov

4.2.1 - rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich zariadení a s tým spojené obstaranie
vybavenia vrátane IKT; 4.2.3 - podporné aktivity

4.2.1 rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia
existujúcich zariadení a s tým spojené obstaranie
ROP-4.2-2010/03 vybavenia vrátane IKT vybavenia okrem dopravných
prostriedkov
4.2.3. podporné aktivity

a) krajské riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru;
b) Ministerstvo vnútra SR;
c) obec

Horská záchranná služba
zriadená v zmysle zákona č.
544/2002 Z. z. o Horskej
záchrannej službe v znení
neskorších predpisov

4.6.2010

18.6.2010

22 000 000,00 €

3 500 000,00 € min. 99 500 €

max: 95 % z
uznateľných
nákladov

Sociálna
implementačná
agentúra (SIA)

4. Budovanie kapacít a
zlepšenie kvality
verejnej správy

4.1 - Zlepšenie kvality
služieb poskytovaných
verejnou správou

Fond sociálneho rozvoja (FSR)

2. Podpora sociálnej
inklúzie

2.3. Podpora zosúladenia
rodinného a pracovného
života

OP Zdravotníctvo
(OPZ)

2. Podpora zdravia a
predchádzanie
zdravotným rizikám

2.1. Rekonštrukcia a
modernizácia zariadení
ambulantnej zdravotnej
starostlivosti

OP Životné prostredie (OPŽP)

2. Ochrana pred
povodňami

4. Odpadové
hospodárstvo

DOPSIA_2010/4.1.3/
01

OP ZaSI-FSR2010/2.3/01

rámcová aktivita 4.1.3: Podpora rozvoja ľudských
zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných
neziskovými organizáciami

2.3.1 Podpora uľahčenia vstupu a udržania sa na
trhu práce pre osoby s rodinnými povinnosťami

a) Modernizácia a rekonštrukcia budov
b) Dodávka zdravotníckej techniky
OPZ 2010/2.1/02
c) Budovanie informačno-komunikačných technológií
infraštruktúry

a) občianske združenia;
b) nadácie;
c) neziskové organizácie;
d) účelové zariadenie cirkvi;
e) Slovenský Červený kríž

4.1 Podpora aktivít v
oblasti separovaného
zberu

4 000 000,00 €

min. 25 000 €
max. 250 000 €

95% z uznateľných
nákladov

a) Organizácie
štátnej správy: 100%
z uznateľných
nákladov b) Iné
subjekty verejnej
správy, VÚC, obce:
c) Súkromný sektor
min. 30 000 € mimo schém štátnej
pomoci:
max. 100 000 €
spolufinancovanie z
ESF 80,75%,
spolufinancovanie zo
štátneho rozpočtu
14,25%,
spolufinancovanie zo
zdrojov žiadateľa
5%.
organizácie MZ SR a
ostatné organizácie
ústredného orgánu
min. 350 000 €
štátnej správy - max.
max. 2 000 000 €
100%
ostatn é organizácie max. 95%

1. štátne rozpočtové a
príspevkové organizácie,
2. obce a mestá,
3. zruženia miest a obcí,
4. VÚC a úrady samosprávneho
kraja,
5. občianske združenia,
6. nadácie,
7. neziskové organizácie

31.5.2010

1 000 000,00 €

1. podnikateľ,
2. obec, VÚC,
3. neziskový sektor,
4. orgány štátnej správy,
5. ostatné

26.5.2010

8 000 000,00 €

7.6.2010

30 588 235,00 € max. 25 000 000 €

max. 100%

20.5.2010

73 000 000,00 € max. 20 000 000 €

MŽP SR max 100%
ostatní max. 95%

1. skupina: Dobudovanie a prevádzka POVAPSYS,
najmä:
A. dobudovanie siete pozemných staníc
B. dobudovanie systémov dištančných metód
2.2. Vybudovanie
monitoringu
Slovenský hydrometeorologický
povodňového varovného a OPŽP-PO2-10-2
C. dobudovanie informačných technológií a
ústav
predpovedného systému
informačných systémov, vrátane telekomunikačného
systému
D. dobudovanie systémov predpovedných modelov,
metód, metodík
1. skupina aktivít: Zavádzanie nových a
zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného
zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia
koncepčných východísk separovaného
OPŽP-PO4-10-1
zberu
2. skupina aktivít: Dotrieďovanie vyseparovaných
zložiek z komunálneho odpadu
a zmesového komunálneho odpad

30.6.2010

1. podnikateľ,
2. obec, VÚC,
3. orgány štátnej správy,
4. ostatné

MEDZINÁRODNÉ PROJEKTY s potrebou cezhraničného/medzinárodného partnera

Program Stredná Európa

1. Podpora inovácií v
Strednej Európe
2. Zlepšovanie
dostupnosti vrámci
Strednej Európy
3. Využívanie
zodpovednosti za
životné prostredie
4. Zvyšovanie
konkurencieschopnosti
a atraktívnosti miest a
regiónov

Malé granty

viď výzva

neuvedené

Visegradský fond

3. výzva
programu

a) personálne a administratívne náklady,
b) expertíza,
c) cestovné a ubytovanie,
d) stretnutia a podujatia,
e) propagácia,
f) zariadenie,
g) investície,
h) iné

1, národná, regionálna a lokálna
verejná správa
2, iné verejnými zdrojmi
podporované organizácie,
3, súkormný sektor - len pre
prioritu 1

7.5.2010

246 011 074,00 €

min. 1 000 000 €
max. 5 000 000 €

max. 85%

neuvedené

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

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

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

24.6.2010

56 000 000,00 €

neuvedené

max. 75%

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 pre
univerzitné štúdium

neuvedené

neuvedené

podpora a zavádzanie univerzitných kurzov a
programov

Euŕopske, komunitárne programy

Program Inteligentná energia - Európa

Neuvedené

neuvedené

CIP-IEE-2010

1, Energetická efektívnosť a racionálne využívanie
zdrojov (SAVE)
1.1 Energeticky efektívne budovy
1.2 Správanie zákazníkov
2, Nové a obnoviteľné zdroje energoe (ALTENER)
2.1 OZE Elektrina
2.2 OZE v budovách
Právnická osoba verejného alebo
2.3 Bioenergia
súkromného sektora
3. Energia v doprave (STEER)
3.1 Energeticky efektívna doprava
3.2 Budovanie kapacít a učenie sa v oblasti
energetických aspektov dopravy
4. Integrované iniciatívy
4.1 Miestne energetické vodcovstvo
4.2 Budovanie kapacít pre financovanie energetickej
efektívnosti OZE v obydliach

Program Kultúra 2007 - 2013

Os 1.3 – Špeciálne
opatrenie: spolupráca s
tretími krajinami

neuvedené

neuvedené

Krajiny oprávnené na spoluprácu: Arménsko,
právnická osoba verejného alebo
Azerbajdžan, Bielorusko, Egypt, Gruzínsko,
súkromného sektora
Jordánsko, Moldavsko, okupované územia Palestíny, vykonávajúca hlavnú činnosť v
Tunis a Ukrajina
oblasti kultúry

5.5.2010

neuvedené

min. 50 000 €
max. 200 000 €

max. 50%

priebežne

neuvedené

do 25 000 €
nad 25 000 €

neuvedené

Nadačné a iné zdroje

Nadácia otvorenej spoločnosti

Mimoriadny fond na
zníženie negatívneho
dosahu svetovej
hospodárskej krízy
EMERGENCY FUND

Nadácia
otvorenej
spoločnosti

RES PUBLICA 2010

neuvedené

neuvedené

neuvedené

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
Mimovládne neziskové
skupín obyvateľstva;
organizácie a iné organizácie a
b) kreatívne formy pomoci novým nezamestnaným,
inštitúcie, ktorých cieľové
c) riešenie problémov mládeže,
skupiny alebo ich časť patria k
d) zachovanie ohrozených lokálnych kultúrnych
ohrozeným krízou, dobre
inštitúcií;
poznajú problémy vo svojich
e) projekty zamerané na zmierňovanie napätia v
komunitách a majú dosah
spoločnosti a riešenie vyhrotených problémov, ktoré
napríklad aj na neformálne
dôsledky krízy zvýraznili – etnické konfliky, rasizmus,
skupiny občanov.
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.
prioritne podporené aktivity, ktorých cieľom je
občianska participácia na správe vecí verejných,
monitorovanie a vyhodnocovanie verejných politík
vrátane Dekády rómskej inklúzie 2005-2015 a
občianske vzdelávanie

mimovládne neziskové
organizácie registrované v
Slovenskej republike

14.5.2010.

neuvedené

max. 13 000 €

max. 90%

Fond Živá energia

1. Podpora investičných
projektov
2.
Vzdelávanie a
zvyšovanie povedomia
o úsporách energie a
OZE

Nadácia Orange

Šanca pre Váš región

neuvedené

neuvedené

neuvedené

1. Podpora investičných projektov:
1. mimovládne neziskové
a) výstavba a inštalácia nových zdrojov využívajúcich
organizácie,
obnoviteľné zdroje energie, ich rekonštrukcia a
2. mestá a obce,
zvýšenie výkonu
3. školy a iné vzdelávacie
b) rekonštrukcia zariadení využívajúcich fosílne palivá
inštitúcie,
na obnoviteľné zdroje
4. ústavy sociálnej starostlivosti,
c) zavádzanie opatrení na úspory energie
domovy dôchodcov,
2. Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o úsporách
5. vedecko-výskumné
energie a obnoviteľných zdrojoch energie, osvetové
pracoviská,
programy pre školy a verejnosť, aktivity ekocentier,
6. centrá voľného času,
odborné kurzy a semináre
komunitné centrá

30.4.2010

neuvedené

1. neformálne skupiny aktívnych
občanov
2. mimovládne organizácie:
občianske združenia, nadácie,
spolky, neziskové organizácie,
inovatívne projekty verejnoprospešného charakteru,
neinvestičné fondy
ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity,
3. obce a mestá
smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a
(podmienkou je aktívna
budú realizované formou dobrovoľníckej práce
spolupráca s mimovládnou
organizáciou alebo neformálnou
skupinou občanov už pri
predložení projektu)
4. regionálne médiá
5. kultúrne inštitúcie

Nadácia SOCIA
Nadácia INTENDA

63 000 €

Priorita 1.
max. 20 000 €
Priorita 2.
max. 3 500 €

neuvedené

20.4.2010

100 000,00 €

max. 3000 €

max. 80% v prípade
miest a obcí

neuvedené

30.9.2010

neuvedené

neuvedené

neuvedené

max. 1 666 €

neuvedené

max. 7 000 €

neuvedené

Pomoc pre rodiny Charitatívny fond LION

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.

ING Šanca pre deti Charitatívny fond

neuvedené

neuvedené

výšenie kvality vzdelávania žiakov s poruchami
učenia na bežných základných školách a na
preventívne programy v materských školách

http://www.socia.sk/

26.4.2010

neuvedené

aktivity zamerané na stimuláciu ďalšieho rozvoja
aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti na
Slovensku prostredníctvom dvoch kľúčových tém – a)
rozvoja aktívneho občianstva ako sociálnej zručnosti
mladých ľudí;
b)
zvyšovania citlivosti mladých ľudí voči rozmanitosti
občianskej spoločnosti.

neuvedené

11.5.2010

Program "Rozvíjame
občiansku identitu"

neuvedené

75 000,00 €

Nadácia INTENDA

Program “Podporujeme
individuality”

Program "Ďalej
znižujeme prahy"

Ministerstvo kultúry SR

Program 5 - Pro
Slovakia

neuvedené

neuvedené

5.1 Prezentácia umenia a
kultúry v zahraničí
5.2 Mobilita umelcov a
kultúrnych pracovníkov,
medzinárodná spolupráca
v oblasti kultúry
5.3 Spolufinancovanie
projektov, ktoré získali
podporu z
medzinárodných zdrojov

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

neuvedené

aktivity zamerané na sprístupnenie sociálnych
služieb ohrozeným skupinám mladých ľudí
prostredníctvom podpory vzniku a ďalšieho rozvoja
nových i existujúcich nízkoprahových programov a
zariadení.

neuvedené

10.2.2010

67 000,00 €

max. 7 000 €

neuvedené

15.5.2010

neuvedené

neuvedené

max. 95%

neuvedené

1. fyzická osoba,
2. VÚC,
a) podpora účasti slovenských umelcov na
3. obec,
medzinárodných prehliadkach, výstavách festivaloch, 4. rozpočtové alebo príspevkové
a pod. s dotazom na kvalitu podujatia
organizácie obcí a VÚC,
b) komplexné projekty, ktoré prezentujú slovenskú 5. občianske združenia, nadácie,
kultúru, jednotlivé druhy umenia, resp. určité oblasti záujmové združenia právnických
v ucelenej podobe,
osôb, neinvestičný fond,
c) kvalitné a invenčné prezentačné projekty
6. VŠ,
s potenciálom osloviť zahraničné publikum a prispieť
7. cirkec, náboženská
k zviditeľneniu slovenskej kultúry v zahraničí.
spoločnosť,
8. Matica slovenská,
9. nezisková organizácia

