Aktuálny prehľad grantových výziev 2015
mimo štrukturálnych fondov

Vyšegrádsky fond – Malé granty
Malé granty
1. kultúrnej spolupráce (napr. festivaly, publikácie)
2. vedeckej výmeny a výskumu (napr. konferencie, publikácie)
3. vzdelávania (semináre, letné školy)
4. výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a mládež)
5. cezhraničnej spolupráce (projekty na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc)
6. podpora turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy)
Plánovaná výška prostriedkov na rok : 640 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 6 000 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 1. jún, 1. september, 1. december 2015
Kompletné informácie nájdete
http://visegradfund.org/grants/small_grants/

Nadácia Tatra banky -Vedieť viac
Cieľom programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách,
ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec.
Program podporí vysokoškolských učiteľov, vedeckých i organizačných pracovníkov,
študentov, ako aj odborníkov z externého prostredia, ktorí sa snažia maximálne využiť a
rozšíriť vzdelávací proces, umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací
proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl a ich pracovníkov a
študentov. Program podporuje i aktivity, projekty alebo programy mimovládnych
neziskových organizácií, ktoré vznikli so zámerom rozvíjať vzdelávanie na slovenských
vysokých školách.
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 33 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR
Termín otvorenia programu: 4. máj 2015
Uzávierka prijímania žiadostí: 25. jún 2015
Kompletné informácie nájdete
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/vediet-viac/

Ministerstvo kultúry SR - Kultúrne poukazy
Ciele programu Kultúrne poukazy 2015
- podpora vzťahu detí a mládeže a ich pedagógov ku kultúrnym hodnotám
- vytvorenie podmienok pre aktívnu účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní
školskej mládeže
- podpora konkurencie medzi kultúrnymi inštitúciami s cieľom zvýšenia kvality ich činnosti

- podpora adresnosti a prehľadnosti štátnej dotácie kultúrnym inštitúciám na základe
reálneho záujmu občanov o ich služby (nie na základe individuálneho posúdenia úradníkov a
rôznych komisií),
- prehľad záujmu detí a mládeže o kultúru a monitorovanie návštevnosti kultúrnych inštitúcií
touto vekovou kategóriou
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. jún 2015
Kompletné informácie nájdete
https://www.kulturnepoukazy.sk/kp15/index.html

Rada EÚ - Európa pre občanov
Opatrenie 2.1. Družobné mestá
Cieľom akcie 2 je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie
rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a propagovaním
príležitostí na spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie.
Uzávierka prijímania žiadostí: 1. september 2015
Kompletné informácie nájdete
http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-2-1/

Opatrenie 2.2. Siete partnerských miest
Rovnako ako Opatrenie 2.1.
Uzávierka prijímania žiadostí: 1. september 2015
Kompletné informácie nájdete
http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-2-2/

MH SR – Modernizácia osvetlenia miest a obcí
Otvorená priebežná výzva na modernizáciu osvetlení v obciach a mestách. Prostriedky
nebude možné využiť na výmenu stĺpov a zmenu alebo vedenie nových trás verejného
osvetlenia. Bude ich možné použiť výhradne na výmenu, resp. inštaláciu svietidiel na
existujúcich trasách alebo už vybudovaných svetelných bodoch
1. Energetická efektívnosť
2. Dlhodobo evidovaná potreba a súčasne veľký záujem obcí o realizáciu modernizácie sústav
verejného osvetlenia
3. Zlepšovanie kvality života miestnej populácie a s tým súvisiace znižovanie kriminality a
zvyšovanie bezpečnosti obyvateľstva.
4. Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky
5. Redukcia množstva produkovaných emisií CO2 (v súvislosti s prevádzkou starých zariadení)
Plánovaná výška prostriedkov na rok : 5 000 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 200 000 EUR
Termín otvorenia programu: apríl 2015
Uzávierka prijímania žiadostí: september 2015
Kompletné informácie nájdete

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-8688/nova-vyzva-mh-sr-pre-mesta-a-obce-namodernizaciu-osvetlenia/

Vyšegrádsky fond – Štandartné granty
Štandardné granty
1. kultúrnej spolupráce (napr. festivaly, publikácie)
2. vedeckej výmeny a výskumu (napr. konferencie, publikácie)
3. vzdelávania (semináre, letné školy)
4. výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a mládež)
5. cezhraničnej spolupráce (projekty na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc)
6. podpora turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy)
Plánovaná výška prostriedkov na rok : 2 200 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 10 0000 -15 000 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 15. september 2015
Kompletné informácie nájdete
http://visegradfund.org/grants/standard_grants/

Nadácia Tatra banky -Viac umenia
Podporujeme aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov
vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť
umelecké dielo. Prostredníctvom renomovaných umelcov a skúsených pedagógov sa s
tvorivým procesom zoznamujú aj budúci umelci z radov študentov.
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 50 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 EUR
Termín otvorenia programu: 1. jún 2015
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. september 2015
Kompletné informácie nájdete
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/

Nadácia Tatra banky -Kvalita vzdelávania
Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby
konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa
vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či
zahraničnej vedy. Projektové tímy môžu byť zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov
školy alebo externých spolupracovníkov a študentov.
Hlavné kritérium, ktoré musia projekty spĺňať:
- INOVATÍVNOSŤ – podporíme iba projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky,
metódy a prístupy.

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 40 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR
Termín otvorenia programu: 2. september 2015
Uzávierka prijímania žiadostí: 20. október 2015
Kompletné informácie nájdete
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/

Nadácia VÚB – Pre Umenie Poklady môjho srdca
Hlasovacia súťaž pre získanie grantu na opravu historických pamiatok
Zverejnenie výzvy: 1. október 2015
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. október 2015
Kompletné informácie nájdete TU
Nadácia VÚB – Pre Nádej Zamestnanecká grantová schéma
Cez zamestnanecké granty Nadácia VÚB pomáha podporiť nápady a projekty, ktoré
zamestnanci skupiny VÚB považujú za zmysluplné a užitočné. Zamestnanecké projekty tak
môžu vyriešiť nejaký problém v komunite, podporiť verejnoprospešné aktivity alebo
občianske združenie, v ktorom sa zamestnanci angažujú. Dôležitá je priama účasť
zamestnancov na realizácii projektu na dobrovoľníckej báze.
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 30 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 EUR
Zverejnenie výzvy: 24. september 2015
Uzávierka prijímania žiadostí: 3. november 2015
Kompletné informácie nájdete
http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=168

Nadácia Tatra banky -E-talent
Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo
študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa
venujúvýskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Z financií môžu byť
podporené priame náklady výskumných tímov, ktorých členmi budú študenti, tak aby sa na
vybraných fakultách technického zamerania mohli realizovať reálne vedecké práce aj s
možnými praktickými výstupmi.
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 25 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR
Termín otvorenia programu: 22. september 2015
Uzávierka prijímania žiadostí: 5. november 2015
Kompletné informácie nájdete
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/
Informácie sú spracované z rôznych internetových zdrojov
Údaje aktuálne k 20.05.2015

Aktuálny prehľad grantových výziev- júl 2015
PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA:
Opatrenie

Aktivita

Oprávnenosť

4.1

Podpora na investície do poľnohospodárskych
podnikov

FO, PO
v poľnohospodárskej
prvovýrobe
FO, PO poľnohospod.,
mikro, malé a stredné
podniky

4.2

4.3 Lesné cesty

4.3 Spoločné zariadenia

6.4

8.3

Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie
na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych
výrobkov
Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s Obhospod. lesov
vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k
lesnej pôde
Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej
s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

Podpora na investície do vytvárania a rozvoja
nepoľnohospodárskych činností – vidiecky
turizmus ....
Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených
lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a
katastrofickými udalosťami

obce, ktorých
katastrálne územia sa
nachádzajú v Zozname
oprávnených
katastrálnych území
pre PRV 2014 -2020
Obhospodarovatelia,
FO, PO
fyzické a právnické
osoby (právnickou
osobou sa rozumie aj

Uzávierka

Suma

Okt,nov.2015

odstupňované

29.9.2015

odstupňované

18.9.2015
10.tis.-1.mil.

24.9.2015
1,5 mil

21.9.2015

3.mil

18.9.2015

odstupňované

8.4

19.1.

Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými
požiarmi a prírodnými katastrofami a
katastrofickými udalosťami

Iniciatíva LEADER – prípravná podpora

obec, ktorá
obhospodaruje les a
podniká na základe
oprávnenia),
obhospodarujúce lesy
vo vlastníctve
vymenovaných
subjektov
fyzické a právnické
osoby (právnickou
osobou sa rozumie aj
obec, ktorá
obhospodaruje les a
podniká na základe
oprávnenia),
obhospodarujúce lesy
vo vlastníctve
vymenovaných
subjektov
OZ

18.9.2015

10.tis.-1.mil.

28.722015

15.000,-

Nadácie – grantové programy:

Názov nadácie

Oprávnené aktivity

Nadácia SPP SPPoločne pre domovinu

Vzdelávacie aktivity, životné
prostredie - verejné
priestory, športoviská,
detské ihriská a parky
Životné prostredie,
vzdelávanie, životný štýl

Nadácia TESCO –
Kolegovia pre dobrú vec

Nadácia BAUMIT – Tu sa
nám páči, tu chceme žiť
Finančný mechanizmus
EHP a Nórska

Úprava, rekonštrukcia,
dobudovanie verejného
priestranstva
Prezentácia súčasného
umenia a kultúry a jej
rozmanitosti

Uzávierka

13.7.2015

15.7.2015

6.000,-

2.000,(príp. 3.000,- podľa zapojenia
TESCA)
Max 800,-

10.7.2015

14.8.2015

Nadácia Allianz

Mladí vedci

10.7.2015

Nadácia Volkswagen
Slovakia

Zelené vzdelávanie –
vzdelávanie život.prostr.,
ekológia
Vzdelávanie – technika,
dopr. výchova, nemecký
jazyk

Výzva bude
zverejnená
v auguste 2015
30.9.2015

Nadácia Volskwagen –
Porsche Slovakia

Výška podpory

50.000,- až
200.000,Celková suma je
1.400.000,- na
výzvu
3.000,2.000,-

1.000,-

Nadácia Tatra Banky

Viac umenia

30.9.2015

Enviromentálny fond

Sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom

17.7.2015

3.000,do 100.tis.

Aktuálne výzvy ministerstiev:

Názov ministerstva

Operačný program

Prioritná os

Opatrenie

Ministerstvo hospodárstva

Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast

2 - energetika

2.2 – budovanie
a modernizácia
verejného osvetlenia
pre obce a mestá,
poskytovanie
poradenstva v oblasti
energetiky
3.2 – minimalizácia
nepriaznivých vplyvov
zmeny klímy vrátane
podpory obnoviteľných
zdrojov energie
Rozšírenie kapacity MŠ

Ministerstvo živ. prostredia

Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu, športu

OP Životné prostredie

Rozpočtová kapitola
ministerstva

3 – ochrana
ovzdušia

Uzávierka

Výška
podpory

Oprávnený
žiadateľ

30.9.2015

10.000750.000,-

Obce/mestá

11.8.2015

do 50.mil.

o.i. aj
obce/mestá

28.7.2015

15.000,- 100.000,-

Obce/mestá

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:

Názov programu - vyhlasovateľ

Oprávnené aktivity

Medzinárodný vyšehradský fond

Kultúrna, vedecká a výskumná spolupráca, výmenné pobyty,
vzdelávanie, cezhraničná spolupráca, cest.ruch

Uzávierka

Európa pre občanov – 2.2 – Siete
partnerských miest (4 partneri)

http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie2-1/

http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie2-2/

Informácie sú spracované z rôznych internetových zdrojov
Údaje aktuálne k 08.07.2015

Výška podpory
od 6.000,-

15.9.2015
Európa pre občanov – 2.1 –
Družobné mestá (2 partneri)

Stav
zapojenia
Aktuálne sa na
tom pracuje.

1.9.2015

Do 25.tis.

1.9.2015

Max. 150.000,-

Aktuálny prehľad grantových výziev- august 2015

Aktuálne výzvy ministerstiev:
Názov ministerstva

Operačný program

Prioritná os

Opatrenie

Ministerstvo hospodárstva

Konkurencieschopnosť
a hospodársky rast

2 - energetika

2.2 – budovanie
a modernizácia
verejného osvetlenia
pre obce a mestá,
poskytovanie
poradenstva v oblasti
energetiky
3.2 – minimalizácia
nepriaznivých vplyvov
zmeny klímy vrátane
podpory obnoviteľných
zdrojov energie
Rozšírenie kapacity MŠ

Ministerstvo živ.prostredia

Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu, športu

Názov ministerstva
Ministerstvo vnútra

OP Životné prostredie

3 – ochrana
ovzdušia

Rozpočtová kapitola
ministerstva

Operačný
program

Prioritná os

Opatrenie
Podpora
aktivít v oblasti
prevencie

Uzávierka

Výška
podpory

Oprávnený
žiadateľ

30.9.2015

10.000750.000,-

Obce/mestá

11.8.2015

do 50.mil.

o.i. aj
obce/mestá

28.7.2015

15.000,- 100.000,-

Obce/mestá

Uzávierka

Výška podpory

45 dní po vyhlásení
(vyhlásenie dňa
27.7.2015)

Max. 66.000,-

Oprávnený žiadateľ
Fyzické osoby a
právnické osoby

kriminality

Nadácie – grantové programy:

Názov nadácie

Oprávnené aktivity

Uzávierka

Výška podpory

Finančný mechanizmus
EHP a Nórska

Prezentácia súčasného
umenia a kultúry a jej
rozmanitosti

Nadácia Allianz

Mladí vedci

10.7.2015

Nadácia Volkswagen
Slovakia

Zelené vzdelávanie –
vzdelávanie život.prostr.,
ekológia
Vzdelávanie – technika,
dopr. výchova, nemecký
jazyk
Viac umenia

Výzva bude
zverejnená
v auguste 2015
30.9.2015

2.000,-

30.9.2015

3.000,-

Nadácia Volskwagen –
Porsche Slovakia
Nadácia Tatra Banky

14.8.2015

50.000,- až
200.000,Celková suma je
1.400.000,- na
výzvu
3.000,-

1.000,-

Názov nadácie,
Dotácie

Oprávnené aktivity

Uzávierka

Enviromentálny fond

Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov
vrátane zatepľovania

9.10.2015

Enviromentálny fond

Enviromentálny fond

Výška podpory

Max. 200.000,-/1 projekt

Špecifikácia činností podpory
formou dotácie pre rok 2016

30.10.2015

Špecifikácia činností podpory
formou úveru pre rok 2016

Do 31.12.2015

Viď:
http://envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html
Viď:
http://envirofond.sk/sk/podpora_uvery.html

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:

Názov programu - vyhlasovateľ

Oprávnené aktivity

Medzinárodný vyšehradský fond

Kultúrna, vedecká a výskumná spolupráca, výmenné pobyty,
vzdelávanie, cezhraničná spolupráca, cest.ruch

Uzávierka

Výška podpory
od 6.000,-

15.9.2015
Európa pre občanov – 2.1 –
Družobné mestá (2 partneri)

http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie2-1/

1.9.2015

Do 25.tis.

Európa pre občanov – 2.2 – Siete
partnerských miest (4 partneri)

Názov programu vyhlasovateľ
Finančný mechanizmus
EHP/Nórsky finančný
mechanizmus

http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie2-2/

Oprávnené aktivity

Uzávierka

http://www.eeagrants.sk/otvorenieopatrenia-b-bilateralnych-fondovprogramov/

30.11.2016

Informácie sú spracované z rôznych internetových zdrojov
Údaje aktuálne k 31.07.2015

1.9.2015

Výška podpory

Podľa aktivít – viď link

Max. 150.000,-

Aktuálne výzvy ministerstiev
Názov
ministerstva
Ministerstvo
vnútra SR

Operačný
program
Kvalita
životného
prostredia

Prioritná os

Opatrenie

Uzávierka

Výška podpora

Oprávnený žiadateľ

Prioritná os 3 Podpora
riadenia rizík, riadenia
mimoriadnych udalostí
a odolnosti proti
mimoriadnym udalostiam
ovplyvneným zmenou
klímy

Špecifický cieľ 3.1.3
Zvýšenie efektívnosti
manažmentu mimoriadnych
udalostí ovplyvnených
zmenou klímy

30.9.2015

Do vyčerpania
disponibilnej
indikatívnej výšky

základné zložky
integrovaného
záchranného
systému
(organizácie štátnej
správy)

Program rozvoja vidieka
Opatrenie
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2 Obnova a rozvoj obcía projekty
financované prostredníctvom osi 4 – LEADER na
opatrenia:3.4.1 Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Aktivita
Úhrada dane z pridanej hodnoty v roku
2015

Oprávnenosť
Obce v prílohe výzvy

Uzávierka
21.9.2015

Suma
Oprávnená
výška DPH

Nadácie – grantové programy:
Názov nadácie
Nadácia VÚB

Oprávnené aktivity








Nadácia J&T
Nadácia ORANGE

projekty s aktívnym
prístupom k životnému
prostrediu podporujúce
vytváranie, obnovu alebo
oživenie ekologicky
hodnotných lokalít,
zveľadenie mestských lokalít
a verejných pristranstiev –
malé oddychové zóny,
športoviská, podchody,
parky, ihriská a miesta, kde
sa stretávajú obyvatelia
sídlisk,
inovatívne projekty z oblasti
komunitného umenia, rozvoj
komunitného života v
regiónoch, budovanie
dobrých susedských vzťahov,
projekty z oblasti
komunitného vzdelávania.

Podpora zvieracích útulkov
Zvýšiť záujem učiteľov, ale aj
rodičov o problematiku rozumného
a zodpovedného využívania
internetu deťmi

Uzávierka

Výška podpory

Oprávnený žiadateľ

30.9.2015

10.000,-

Mimovládne
organizácie, samosprávy

30.9.2015

332,- EUR

1.10.2015

1.500,- EUR

Zvieracie útulky
Pedagógovia
štátnych, súkromných a
cirkevných škôl,
základných škôl,
špeciálnych základných
škôl, všetkých typov
stredných škôl

Operačné programy, ministerstvá:
Názov
ministerstva

Operačný
program

Prioritná os

Opatrenie

Uzávierka

Výška
podpory

Oprávnený
žiadateľ

Ministerstvo
živ. prostredia

Kvalita životného
prostredia.
OP KŽP:4.výzva
zameraná na
monitorovanie
enviromentálných
záťaží .

1. Udržateľné
využívanie
prírodných
zdrojov
prostredníctvom
rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry

15.11.2015

Do 50 mil. €

- subjekty, na ktoré prechádza
povinnosť odstrániť
environmentálnu záťaž
- organizácia poverená výkonom
národného monitorovania
geologických faktorov ŽP

Ministerstvo živ.
prostredia

Kvalita životného
prostredia.
OP KŽP:3.výzva
zameraná na
prieskum
enviromentálných
záťaží .

1. Udržateľné
využívanie
prírodných
zdrojov
prostredníctvom
rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry

15.11.2015

Do 50 mil. €

- subjekty, na ktoré prechádza
povinnosť odstrániť
environmentálnu záťaž
- organizácia poverená výkonom
národného monitorovania
geologických faktorov ŽP

Ministerstvo
vnútra- Výzva
na predkladanie
projektových
zámerov na
výber pilotných
projektov
tvorby
verejných
politík v rámci
realizácie
národného
projektu ÚSV
ROS

Národný projekt
ÚSV ROS

31.10.2015

Max.
60.tis.€

MPSVR Ústredie práce,
sociálnych vecí
a rodiny –
NÁRODNÝ
PROJEKT
„ŠANCA NA
ZAMESTNANIE“

OP Ľudské zdroje

Podpora
partnerstva a
dialógu medzi
verejnou správou,
občanmi a
mimovládnymi
neziskovými
organizáciami na
národnej,
regionálnej a
lokálnej úrovni v
oblasti
participatívnej
tvorby verejných
politík.
Prioritná os 3:
Zamestnanosť

1.4.2
Zabezpečenie
sanácie
environmentálnyc
h záťaží v
mestskom
prostredí, ako aj v
opustených
priemyselných
lokalitách
(vrátane oblastí,
ktoré prechádzajú
zmenou)
1.4.2
Zabezpečenie
sanácie
environmentálnyc
h záťaží v
mestskom
prostredí, ako aj v
opustených
priemyselných
lokalitách
(vrátane oblastí,
ktoré prechádzajú
zmenou)
Cieľom výzvy je
vybrať 12
pilotných
projektov
prípravy a tvorby
verejných politík
na národnej,
regionálnej a
lokálnej úrovni

Opatrenie 3.1:
Prístup
uchádzačov o
zamestnanie a
neaktívnych osôb
k zamestnaniu
vrátane dlhodobo
nezamestnaných
a osôb, ktoré sú
vzdialené od trhu
práce, ako aj
miestne iniciatívy
v oblasti
zamestnávania a
podpora mobility
pracovnej sily.

4/2018

-

Na jedno
vytvorené
pracovné
miesto na
1mesiac je
najviac vo
výške
minimálnej
celkovej
ceny práce
(MCCP) na
rok 2015.
MCCP 2015
je 513,76
EUR.

občianske združenia
neziskové organizácie
nadácie
organizácie založené podľa
osobitného predpisu
záujmové združenie
právnických osôb.

- obec aleb o samosprávny kraj
- rozpočtová alebo príspevková
organizácia
- rozpočtová alebo príspevková
organizácia pôsobiaca v oblasti
vodohospodárstva, meliorácií,
lesného hospodárstva, spravovania
národných parkov
- občianske združenie, nadácia,
nezisková organizácie poskytujúca
verejnoprospešné služby,
neinvestičný fond, zdravotnícke
zariadenie, zariadenie sociálnych
služieb, štátom uznané cirkvi a
náboženské spoločnosti alebo
Červený kríž.

- iná právnická osoba, ktorá
vykonáva oprávnené činnosti vo
vymedzenej oblasti verejného
zamestnávania

MPSVR Ústredie práce,
sociálnych vecí
a rodiny –
NÁRODNÝ
PROJEKT
„PRAXOU K
ZAMESTNANIU“

OP Ľudské zdroje

Prioritná os 2:
Iniciatíva na
podporu
zamestnanosti
mladých ľudí

Ministerstvo
kultúry SR

Kultúra
znevýhodnených
skupín

výzva v rámci
účelu kultúrnej
aktivity zdravotne
postihnutých
alebo inak
znevýhodnených
skupín
obyvateľstva.

Ministerstvo
kultúry SR

Obnovme si svoj
dom

podpora ochrany,
obnovy a rozvoja
kultúrneho
dedičstva

Schéma pomoci
de minimis na
podporu
zamestnanosti

2018

V zmysle
výzvy

-

-

podprogram
2.1 Živá kultúra
podprogram
2.2 Periodická
tlač
podprogram
2.3 Neperiodická
tlač
podprogram
2.4 Neformálne
vzdelávanie v
oblasti kultúry
ľudí so
zdravotným
postihnutím
podprogram
1.1 Obnova
kultúrnych
pamiatok.
podprogram
1.2 Obnova
kultúrnych
pamiatok v
lokalitách
svetového
kultúrneho
dedičstva.
podprogram
1.3 Aktivity
kultúrnej politiky
a edičnej činnosti
v oblasti ochrany
pamiatkového

mikro, malé, stredné alebo
veľké podniky,
neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne
prospešné služby,
občianske združenia,
nadácie
zamestnávatelia zriadení
zákonom, orgány štátnej a
verejnej správy,
rozpočtové a príspevkové
organizácie

10.11.2015

určený
dňom
účinnosti
zákona o
štátnom
rozpočte

žiadateľom o poskytnutie dotácie
môže byť subjekt v zmysle § 3 ods.
1 zákona.

10.11.2015

určený
dňom
účinnosti
zákona o
štátnom
rozpočte

Žiadateľom o poskytnutie dotácie v
podprogramoch 1.1, 1.2 a 1.3
môže byť subjekt v zmysle § 3 ods.
1 zákona, v podprograme 1.4 môže
byť obec alebo subjekt v zmysle § 3
ods.1 písm. e), f), h) zákona, v
podprograme 1.5 je oprávneným
žiadateľom len mesto Martin.

fondu.
podprogram
1.4 Obnova a
konzervácia
torzálnej
architektúry a
historických
parkov.
podprogram
1.5 Národný
cintorín v
Martine.

Nadácie:
Názov nadácie

Oprávnené aktivity

Uzávierka

Výška
podpory

Nadácia TatrabankyE-Talent

podpora študentov všetkých troch stupňov
štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov,
ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a
priemyselnej informatiky.
zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a
zdravého života u cieľových skupín v súlade s
celkovou stratégiou poisťovne.
riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese
Levice, v ktorom spoločnosť Cloetta Slovakia
pôsobí.

5.11.2015

Max. 5 000 €

20.10.2015

Max. 1000 €

15.10.2015

10.000 €

rozvíjať finančnú gramotnosť občanov a tým
pomôcť zlepšiť životnú úroveň v rodinách a
zaviesť finančné vzdelávanie do rodín, komunít
a k sociálne slabším vrstvám.
podpora pravidelných pohybových aktivít detí a
mladých ľudí v komunite, regióne s dôrazom na
prevenciu a osvetu bezpečnosti, podpora
priamych aktivít pri vytváraní bezpečného
prostredia pre športovanie v rodinách, školách,
komunitách.
cieľom je finančne prispieť ku skvalitneniu
výučby konkrétneho študijného programu,
predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak,
aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné
poznatky a informácie z prostredia domácej či
zahraničnej vedy.
podporiť technické vzdelávanie na stredných
odborných školách, sprístupniť najmodernejšiu
techniku školám a zároveň podporiť
motivovaných žiakov a učiteľov

15.11.2015

2.150 €

8.10.2015

3000 €

20.10.2015

5000 €

23.10.2015

3500 €

Nadácia pre deti SlovenskaJesenné kolo 3. ročníka
grantového programu Dôvera
Nadácia pre deti Slovenska Grantový program Detský
fond Cloetta. 7.ročník
Nadácia pre deti Slovenska Škola rodinných financií pre
rok 2016
Nadácia pre deti SlovenskaŠkola rodinných financií
prerok 2016

Nadácia Tatra banky - Kvalita
vzdelávania

Nadácia Volkswagen Stredné školy a technika

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu vyhlasovateľ
INTERREG – Dunajský
národný program

-

Oprávnené aktivity

Uzávierka

Výška podpory

- Inovatívny a sociálne
zodpovedný dunajský región
- Dunajský región zodpovedný
voči životnému prostrediu
a kultúre
- Lepšie prepojený a energeticky
zodpovedný dunajský región
- Dobre spravovaný dunajský
región

3.11.2015

1,2 – 5 mil. €

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA:
Opatrenie
16 – Spolupráca

Aktivita
16.4 – Podpora na
horizontálnu a vertikálnu
spoluprácu medzi
subjektmi
dodávateľského reťazca
pri zriaďovaní a rozvoji
krátkych dodávateľských
reťazcov a miestnych
trhov a na propagačné
činnosti v miestnom
kontexte, ktoré súvisia s
rozvojom krátkych
dodávateľských reťazcov
a miestnych trhov

Oprávnenosť
Oprávnenými žiadateľmi
(prijímateľmi) sú fyzické
alebo právnické osoby
podnikajúce
v
poľnohospodárskej
prvovýrobe, spracovaní
produktov
alebo
v odbyte súvisiacich so
zameraním tejto výzvy,
pričom v rámci jednej
ŽoNFP
musia
byť
minimálne traja partneri.

Uzávierka
27.11.2015

Suma
Do 10 mil. €

Operačné programy, ministerstvá:
Názov
ministerstva

Operačný
program

Prioritná os

Opatrenie

Uzávier
ka

Výška
podpory v €

Oprávnený
žiadateľ

Ministerstvo
živ. prostredia

Kvalita životného
prostredia.
OP KŽP:5.výzva
zameraná na
sanáciu
enviromentálných
záťaží .

1. Udržateľné
využívanie
prírodných
zdrojov
prostredníctvom
rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry

30.11.201
5

Do 50 mil

- subjekty, na ktoré prechádza
povinnosť odstrániť
environmentálnu záťaž

MPSVR Ústredie práce,
sociálnych vecí
a rodiny –
NÁRODNÝ
PROJEKT
„Praxou
k zamestnaniu v
BSK“

Schéma pomoci de
minimis na podporu
zamestnanosti
(schéma DM č.
16/2014 v platnom
znení) Schéma
pomoci de minimis
na podporu
zamestnanosti v
odvetví
poľnohospodárskej
prvovýroby
(schéma DM č.
7/2015 v platnom
znení)
„Plán realizácie úloh
Národného
programu
duševného zdravia
na obdobie rokov
2014 – 2015“

1/2015/§ 54 – PZ
- BSK

1.4.2
Zabezpečenie
sanácie
environmentálnyc
h záťaží v
mestskom
prostredí, ako aj v
opustených
priemyselných
lokalitách
(vrátane oblastí,
ktoré prechádzajú
zmenou)
Podpora
zamestnávania
mladých
nezamestnaných
z cieľovej skupiny
nezamestnaných
mladých ľudí,
uchádzačov o
zamestnanie
(ďalej len „UoZ“)

12/2017

Viď
www.upsvar.sk

- Podpora
zariadení
poskytujúcich
psychiatrickú
starostlivosť
- Realizácia
preventívnoedukačných
kampaní so
zameraním sa na
problematiku
duševného
zdravia

14.12.2015

7.000,- 35.000,-

-

20.11.2015

4.000,- 5.200.000,-

Právnická osoba,
a) ktorá je riadnym členom
takej medzinárodnej
športovej federácie, ktorá je
riadnym členom Sportaccord,
alebo
b) ktorej bola schválená
dotácia z rozpočtu
ministerstva na účel „športová
reprezentácia SR a rozvoj
športových odvetví“ alebo
„výber a príprava športových
talentov“ aspoň v jednom z
rokov 2012 až 2015

Ministerstvo
zdravotníctva
SR

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu
a športu SR

Dotácie v oblasti
športu v roku 2016

Verejná výzva

Oprávnení žiadatelia
v Bratislavskom samosprávnom
kraji

FO, PO

Ministerstvo
práce,
sociálnych vecí
a rodiny SR

Dotácie na podporu
rozvoja sociálnej
oblasti a rodovej
rovnosti na základe
zákona č. 544/2010
Z. z. o dotáciách v
pôsobnosti
ministerstva.

Prioritné
oblasti podpory
rozvoja sociálnych
služieb, podpory
vykonávania
opatrení
sociálnoprávnej
ochrany detí
a sociálnej
kurately
a podpory
rodovej rovnosti
Prioritné oblasti
podpory
vykonávania
opatrení
sociálnoprávnej
ochrany detí
a sociálnej
kurately
Prioritné oblasti k
dotáciám
na podporu
rodovej rovnosti

Viď:
http://www.empl
oyment.gov.sk/sk
/ministerstvo/pos
kytovanie-dotacii/

Nadácie:
Názov nadácie

Program:

Uzávierka

Výška podpory

Nadácia Pontis

Vzdelávací program v Amerike

16.11.2015

Nadácia Jednota COOP

Nech sa nám netúlajú

29.2.2016

Viď:
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/jedinecnaprilezitost-aj-pre-ucitelov-zo-slovenskavzdelavajte-sa-v-amerike/1644
Max. 1500 €

Raiffeisen Bank

ZACHOVANIE KULTÚRNYCH HODNÔT

30.11.2015

1.000 €

PROVIDA
Nadácia Slovenskej
sporiteľne
Nadácia Renáty
Zmajkovičovej

„ Môžu ryby lietať?“
Podpor školu nápadom

30.11.2015
31.12.2015

4.000,- €
Alokácia 30.000,- €

Grantový program na podporu
zlepšenia kultúry stravovania

19.11.2015

Alokácia 10.000,- €

Nadácia VÚB

Škola nás baví

23.11.2015

1.300,- €

Nadácia Ekopolis

Zelené oázy

7.12.2015

Alokácia 56.000,- €

Karpatská nadácia

Spoločne pre región 2016

15.1.2016

2.500,- €

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA:
Opatrenie
7 – Základné
služby a
obnova dedín
vo vidieckych
oblastiach

Aktivita
7.2 – Podpora na
investície do
vytvárania,
zlepšovania alebo
rozširovania
všetkých druhov
infraštruktúr
malých rozmerov
vrátane investícií
do energie z
obnoviteľných
zdrojov a úspor
energie –
Investície do
vytvárania,
zlepšovania alebo
rozširovania
všetkých druhov
infraštruktúr
malých rozmerov

Oprávnenosť
1.

obce vo vidieckych oblastiach s počtom
obyvateľov do 1 000 (vrátane);

2.

pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo
vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1

Uzávierka
10.2.2016
9.3.2016

Suma €
10.000,- 150.000,-

23.3.2016

10.000,- 200.000,-

6.4.2016

10.000,- 100.000,-

000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou
aglomerácie nad 2 000 EO (viď http://www.opkzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Priloha-7Zoznam_opravnenych_aglomeracii_nad_2000_EO.
pdf.), ako aj aglomerácie pod 2 000 EO
(viď http://www.op-kzp.sk/wpcontent/uploads/2015/07/Priloha-8Zoznam_opravnenych_aglomeracii_do_2000_EO.p
df.), ktorá zasahuje do chránených
vodohospodárskych oblastí;
3.

združenia obcí s právnou subjektivitou (s
priemerným počtom obyvateľov do 1 000
vrátane).

7 – Základné
služby a
obnova dedín
vo vidieckych
oblastiach

7 – Základné
služby a
obnova dedín
vo vidieckych
oblastiach

7.4 – Podpora na
investície do
vytvárania,
zlepšovania alebo
rozširovania
miestnych
základných
služieb pre
vidiecke
obyvateľstvo
vrátane voľného
času a kultúry a
súvisiacej
infraštruktúry
7.5 – Podpora na
investície do
rekreačnej
infraštruktúry,
turistických
informácií a do
turistickej
infraštruktúry
malých rozmerov
na verejné
využitie.

1.

obce vo vidieckych oblastiach s počtom
obyvateľov do 1 000 (vrátane);

2.

združenia obcí s právnou subjektivitou (s
počtom obyvateľov do 1 000 vrátane).

1.

obce vo vidieckych oblastiach s počtom
obyvateľov do 1 000 (vrátane);

2.

združenia obcí s právnou subjektivitou (s
priemerným počtom obyvateľov do 1 000
vrátane).

Operačné programy, ministerstvá:
Názov
ministerstv
a

Operačný
program

Prioritná os

Opatrenie

Uzávier
ka

Výška
podpory v €

Oprávnený
žiadateľ

Ministerstvo
vnútra SR

OP Ľudské zdroje

6 - Technická
vybavenosť v
obciach s
prítomnosťou
marginalizovaných
rómskych komunít

6.1.2 Zlepšiť
prístup ku
kvalitnému
vzdelávaniu
vrátane
vzdelávania a
starostlivosti v
ranom detstve

Otvorená
výzvy – 1.
kolo do
1.2.2016

Max.1.mil.

Ministerstvo
vnútra SR

OP Ľudské zdroje

6 - Technická
vybavenosť v
obciach s
prítomnosťou
marginalizovaných
rómskych komunít

6.1.2 Zlepšiť
prístup ku
kvalitnému
vzdelávaniu
vrátane
vzdelávania a
starostlivosti v
ranom detstve

Otvorená
výzvy – 1.
kolo do
1.2.2016

Max.1.mil.

Obce s prítomnosťou MRK, ktoré
budú navštevovať deti
z prostredia MRK, pričom počet
detí MRK v novom predškolskom
zariadení musí byť minimálne vo
výške 30 % z plánovanej kapacity
predškolského zariadenia - obce
uvedené v prílohe č. 7 tejto výzvy Zoznam oprávnených žiadateľov
(Take away)
Obce s prítomnosťou MRK, ktoré
budú navštevovať deti
z prostredia MRK, pričom počet
detí MRK v novom predškolskom
zariadení musí byť minimálne vo
výške 30 % z plánovanej kapacity
predškolského zariadenia - obce
uvedené v prílohe č. 8 Operačného
programu Ľudské zdroje na
poradových miestach č. 1 -1 071
(mimo Take away)

Ministerstvo
dopravy,
výstavby a
regionálneho
rozvoja SR

Dotácie na
spracovanie
územnoplánovacej
dokumentácie obcí
v roku 2016

28.2.2016

alokácia 610.tis.

MPSVR Ústredie
práce,
sociálnych vecí
a rodiny –
NÁRODNÝ
PROJEKT
„Absolventská
prax štartuje
zamestnanie“

Aktivita 1 a 2

30.4.2020

Viď
www.upsvar.sk

-

obce

Nadácie, dotácie, granty:
Názov nadácie

Program:

Uzávierka

Výška
podpory

Karpatská nadácia
Karpatská nadácia

Getrag pre región
Getrag pre ľudí

4.1.2016
4.1.2016

Karpatská nadácia
Erazmus +

12.1.2016
http://www.erasmusplus.sk

Úrad vlády SR

TU ŽIJEME A POMÁHAME
Výzvu na predkladanie návrhov na rok 2016
EAC/A04/2015 pre nové projekty a mobility v
rámci programu Erasmus+
Kultúra národnostných menšín na rok 2016

4.000,1.500,- ,
3.500,1.500,-

KSK

Terra Incognita: Po stopách osobností Koš. kraja

12.2.2016

18.1.2016

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu vyhlasovateľ
Medzinárodný vyšehradský
fond – Malé granty

Oprávnené aktivity








kultúrna spolupráca,
vedecké výmeny a
výskum,
školstvo,
výmeny mládeže,
cezhraničná spolupráca
propagácia cestovného
ruchu.

Uzávierka

Výška podpory

1.12.2015

6 tis. €

500,- 150.000,2.000,- 6.000,-

