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IROP-PO2-SC212-2018-33 - Výzva na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej
zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej
zdravotnej starostlivosti
Vyhlásená: 28.8.2018
Ukončená: 23.11.2018
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky
kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 70 000 000,00 €
Vyhlasovateľ výzvy: Sprostredkovateľský orgán IROP - MZSR
Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Typ výzvy: Uzavretá
Fond: ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
Predvýber na základe projektového zámeru: Áno
Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ: 302020021 - 2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie
primárnej zdravotnej starostlivosti.
Typy aktivít:
 302020021A027 - Výstavba nových budov.
 302020021A028 - Modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov.
 302020021A029 - Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a
vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov.
 302020021A030 - Zabezpečenie materiálno – technického vybavenia.
 302020021A031 - Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia.
 302020021A032 - Budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia
vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia.
 302020021A033 - Budovanie bezbariérových prístupov.
 302020021A034 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
 302020021P - Podporné aktivity
Maximálna žiadaná výška NFP v EUR: 782 352.00 €
Maximálna celková miera podpory NFP v percentách: 95.00 %
Oprávnené miesta realizácie v území OP:
 Banskobystrický kraj
 Košický kraj
 Nitriansky kraj
 Prešovský kraj
 Trenčiansky kraj
 Trnavský kraj
 Žilinský kraj
Oprávnení žiadatelia:
 Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (Slovensko)
 Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
 Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) (Slovensko)
Bližšie info nájdete TU

40. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na
vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)
V rámci výzvy OP KŽP boli vydané podporné opatrenia k 40. výzve na predkladanie žiadostí o
poskytnutie NFP zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).
Prijaté opatrenia:
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia (ďalej len “OP KŽP“), vydalo dňa 25. júla 2018
Usmernenie č. 1 k 40. výzve
- Bola vytvorená webová stránka https://www.protisuchu.sk/
Príklady vodozádržných opatrení
Jedným z najefektívnejších spôsobov ako zmierniť dopady sucha na náš každodenný život je práve
efektívne využívanie vodozádržných opatrení:
- Dažďové záhrady
- Zberné jazierka
- Vegetačné steny
- Zelené strechy
- Umelo vytvorené mokrade
- Povrchové nádrže
- Podzemné nádrže
- Náhrada a výmena nepriepustných povrchov
Odkaz na Operačný program: Kvalita životného prostredia: TU

PODPORA NAJMENEJ ROZVINUTÝCH OKRESOV
Okresné úrady v najmenej rozvinutých okresoch začali zverejňovať na svojich webových sídlach
výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho
príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2019. Súčasťou
výziev je oznam o možnosti miest, obcí a iných sociálno-ekonomických partnerov, ktorí majú
vzťah k územiu okresu, predkladať návrhy aktivít, ktorých uskutočnenie je z pohľadu subjektov v
okrese dôležité pre realizáciu opatrení akčného plánu a ktoré nie sú financované alebo
spolufinancované z regionálneho príspevku. Okresné úrady vyhlasujú výzvu v súlade s platnou
Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu vydanou Úradom vlády SR dňa
7.8.2018 s cieľom zostavenia zoznamu aktivít a projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný
akčný plán najmenej rozvinutého okresu so začiatkom realizácie v roku 2019.
Okres Revúca - výzva č. 1/OÚRA/2018:
 Vyhlasovateľ výzvy: Okresný úrad Revúca, Komenského 40, 050 01 Revúca
 Dátum zverejnenia výzvy: 20.8.2018
 Termín na podanie žiadosti: 17.9.2018
 Kontakty pre účely konzultácií a technickej podpory:
1) Centrum podpory regionálneho rozvoja v Revúcej (Remeselnícka 1):
Erika Szollosová - 0915 890 366, erika.szollosova@gmail.com
Mgr. Štefan Horváth - 0948 001 086, stefan.horvath@rozvojgemera.sk
2) Centrum podpory regionálneho rozvoja v Tornali (Mierová 259/14):
Ing. Gabriela Ádámová - 0911 151 783, gabriela.adamova@gmail.com
Réka Nagyová - 0905 525 602, nagyreka.456@gmail.com
Bližšie info a úplné znenie výzvy nájdete TU

OPLZ-PO5-2018-1 - Podpora komplexného poskytovania miestnej
občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita: 5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú
Rómovia

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť
marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej Únie (ďalej len „EÚ“) vyčlenených
na výzvu je 20 000 000 EUR.
Financovanie projektu: ESF 85% + ŠR 10% + 5% výška spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 21.09.2018.
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty
Obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“). Oprávneným
žiadateľom sú iba obce uvedené v Prílohe č. 6 tejto výzvy - Zoznam oprávnených žiadateľov.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP ĽZ na
realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 5.1.2 „Zvýšiť finančnú
gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov“
je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity:
Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou
MRK zameraných na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK (t.j. TSP, komunitní
pracovníci / pracovníčky v oblasti sociálnych služieb).
V rámci oprávneného typu aktivity je žiadateľ povinný zadefinovať nasledovnú hlavnú aktivitu:
„Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s
prítomnosťou MRK.“
Zámerom poskytovania MOPS v obciach je posilnenie miestneho aktivizmu, podpora komunitného
rozvoja, zníženie páchania protispoločenských konaní, udržiavanie verejného poriadku a
štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú obyvatelia MRK prostredníctvom
činností príslušníkov MOPS najmä v rámci ochrany:
- verejného poriadku,
- súkromného a verejného majetku,
- detí a mládeže pred negatívnymi javmi,
- životného prostredia,
- plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.
Oprávnenosť cieľovej skupiny
V súlade so špecifickým cieľom 5.1.2 OP ĽZ sú oprávnenými cieľovými skupinami:
- príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít
- zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúcich s marginalizovanými
rómskymi komunitami.
Minimálna dĺžka realizácie projektu: 12 mesiacov.
Maximálna dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov.
Bližšie info nájdete TU

Viac dizajnu
Prostredníctvom grantového programu Viac dizajnu podporí Nadácia Tatra banky už šiesty
rok tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne
projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou programu je v prvom rade
podporiť tvorbu mladých dizajnérov, mimovládnych organizácií a škôl venujúcich sa dizajnu.
Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti
experimentálneho dizajnu.
Podporíme mladých dizajnérov pracujúcich v oblasti dizajnu, za ktorými nestojí veľká obchodná
značka. Podporíme tých, ktorí tvoria a produkujú prostredníctvom svojho vlastného mena alebo
tých, ktorí s tým ešte len začínajú. Podporíme dizajnérov ako samostatné fyzické osoby alebo
mimovládne organizácie zamerané na podporu dizajnu.
Uzávierka predkladanie žiadostí: 16. októbra 2018
Plánovaná výška grantu: 18 000
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 2 000
Pozor! Projekty sa predkladajú len elektronicky prostredníctvom online formulára.
Bližšie info nájdete TU

Meet and Code: Grantová výzva a súťaž M&C Award 2018
Uzávierka: 15. september 2018
Maximálna výška grantu: 400 eur
Cieľom iniciatívy je predstaviť deťom a mladým ľuďom vo veku od 8 do 24 rokov nové
technológie a kódovanie/programovanie. Podujatia majú byť navrhnuté tak, aby deťom a
mladým ľuďom ukázali, koľko zábavy môže priniesť kódovanie a ako môže kódovanie pomôcť
preniesť nápady priamo do života.
Žiadať o grant môžu neziskové a charitatívne organizácie, napríklad združenie priateľov školy,
združenie rodičov a učiteľov, občianske združenia, neziskové organizácie, a pod.
Súťaží sa v 3 kategóriách (Kick and Code, Inovácie a Rôznorodosť), a to hlasovaním
verejnosti na webe iniciatívy Meet and Code.
Do finále postupujú 2 zástupcovia z každej krajiny a v každej súťažnej kategórii. Celoeurópsky
bude ocenených porotou odborníkov v každej kategórii päť podujatí a dvaja zástupcovia každej
ocenenej organizácie budú pozvaní na dvojdňové záverečné podujatie v sídle spoločnosti SAP v
Nemecku. Celkový víťaz v každej kategórii získa dodatočnú finančnú odmenu vo výške 2 500
eur.
Bližšie info nájdete TU

Grantový program e-Školy pre budúcnosť 2018/2019
Nadácia Orange otvára grantový program e-Školy pre budúcnosť, ktorý reaguje na aktuálne
trendy v rozvoji digitálnych technológií, ktoré ovplyvňujú psychický vývoj a správanie detí
a mladých ľudí a potrebu zabezpečiť súčasným žiakom možnosti získať potrebné zručnosti
a skúsenosti nevyhnutné pre vyvíjajúce sa spoločenské a pracovné prostredie 21. storočia.
Cieľom grantového programu e-Školy pre budúcnosť je podporiť projekty pedagógov a
mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a spolupracujúcich so
školami, ktoré chcú zodpovedné a rozumné využívanie digitálnych technológií v špecifických
témach šíriť na základných a stredných školách na Slovensku.
Na podporu najzaujímavejších projektov aktívnych pedagógov a mimovládnych organizácií bude
v rámci programu prerozdelená celková suma 50 000 EUR.
PRIMÁRNE CIEĽOVÉ SKUPINY A TEMATICKÉ ZAMERANIE PROGRAMU
Vzdelávanie žiakov a študentov základných a stredných škôl v oblastiach:
 Zodpovedného a bezpečného používanie digitálnych technológií
 Programovania a informatického myslenia
 Mediálnej výchovy a práci s mediálnym obsahom
Rozvoj a podpora digitálnej gramotnosti pedagógov
Podporíme spoluprácu škôl a mimovládnych organizácií, ktorej cieľom bude rozvíjať a zlepšovať
odborné kompetencie pedagógov v oblasti digitálnych technológií.
Projekty zamerané na vzdelávanie pedagógov by sa mali orientovať na:
 formálne a neformálne vzdelávanie pre pedagógov
 rôzne inovatívne metódy a formy výučby
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU
Pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných základných škôl, špeciálnych základných škôl
a všetkých typov stredných škôl. Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a
spolupracujúce na projekte s jednou alebo viacerými základnými či strednými školami na
Slovensku – občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy.
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Grantový program sa otvára 3. septembra 2018
Uzávierka prijímania projektov je 3. októbra 2018, do tohto dátumu do 23:59 hod. musia byť
projekty vo finálnej podobe elektronicky odoslané cez online systém e-grant.
Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené od 24. októbra 2018 na webstránke Nadácie
Orange, zároveň budú všetci žiadatelia informovaní o výsledku e-mailom.
Bližšie info nájdete TU

POŠTA ĽUĎOM – podmienky získania podpory
V rámci spoločenskej zodpovednosti sa POŠTA ĽUĎOM
zameriava prioritne na tieto oblasti:
 Deti a zdravie - podpora aktivít zameraných na deti a mládež s výrazným zreteľom na
podporu zdravotnej starostlivosti a liečbu detí a mládeže
 Kultúra - aktivity zamerané na podporu kultúry, so zreteľom na podporu slovenských
umelcov a tvorcov, historické a kultúrne tradície Slovenska a kultúrne podujatia osobitného
zreteľa
 Znevýhodnené skupiny - aktivity zamerané na znevýhodnené skupiny obyvateľov,
napríklad zdravotne postihnutí občania, ľudia bez domova, ľudia v náročnej sociálnej
situácii
 Mládežnícky šport - sponzorská podpora športu so zameraním na mládežnícky šport – v
odôvodnených prípadoch aj na seniorský šport a regionálne športové podujatia
 Regionálne aktivity a projekty - podpora menších regionálnych aktivít a projektov s
pôsobnosťou SP, ktoré svojou povahou zvyšujú kultúrne a sociálne prostredie
 Vlastné CSR aktivity - dlhoročný projekt Vianočná pošta (www.vianocnaposta.sk)
O podporu môže požiadať akákoľvek organizácia alebo nadácia pôsobiaca na území SR, ktorá
spĺňa podmienky a kritériá uvedené v aktuálnom organizačnom postupe.
Možné formy podpory
1/ sponzorský príspevok (dar)
2/ grant na projekt
3/ asignácia 2% dane z príjmu
4/ vzájomná spolupráca (barter)
Podmienky získania finančnej podpory
 projekt / aktivita musí byť v súlade so stratégiou POŠTA ĽUĎOM
 projekt musí byť realizovaný na území SR
 projekt sa musí realizovať v roku, v ktorom žiadate o podporu
 v danom roku môžete poslať SP maximálne jednu žiadosť
Presný postup a hodnotiace kritéria výberu žiadateľa o podporu upravuje interný organizačný
postup.
Svoju žiadosť na rok 2018 nám môžete poslať poštou v termíne od 1.1.2018 na adresu:
Slovenská pošta, a.s.
odbor komunikácie
Námestie SNP 35 814 20 Bratislava
alebo mailom na: postaludom@slposta.sk
Bližšie info nájdete TU

GRANTOVÝ PROGRAM ŠPORTUJEM RÁD A BEZPEČNE 2018
Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou,
ktorej poslaním je podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka.
Ciele programu
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.
1. podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné
športovanie pre radosť z pohybu
2. rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách (športe)
3. osveta bezpečnosti pri športovaní a prevencia vzniku úrazov pri pohybových aktivitách detí a
mladých ľudí
4. aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia
pre pravidelné športovanie
Cieľové skupiny
- deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
- dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita)
Maximálna výška príspevku pre žiadateľa je 2 500 €.

Dĺžka trvania projektu: 6-8 mesiacov.
Ako súčasť podporeného projektu doporučujeme účasť na workshope NDS o vytváraní
bezpečného prostredia pre športovanie detí a prípravu projektovej žiadosti v online aplikácii:
- 1 dňový workshop dňa 19. 9. 2018 vo Zvolene
- 1 dňový workshop dňa 25. 9. 2018 v Prešove
- súčasťou grantového programu je aj 2 dňový workshop v jarných mesiacoch 2019 pre
podporených žiadateľov
- odporúčanie zamestnanca Kooperativa, prípadne jeho aktívne zapojenie je zvýhodnené v rámci
prideľovania bodového hodnotenia v rozsahu 1 – 5 bodov
Oprávnení žiadatelia
 mimovládne organizácie zaoberajúce sa rozvojom pohybových aktivít detí
 komunitné centrá
 materské centrá
 športové kluby
 školy
 samosprávy – komunity priateľské deťom a mladým ľuďom
Oprávnené aktivity:
 aktivity, ktoré umožňujú spoluprácu detí a komunity pri plánovaní a vytváraní bezpečného
prostredia pre športovanie
 aktivity, ktoré podporujú vnútornú motiváciu detí hýbať sa, športovať
 aktivity pri ktorých deti a mladí ľudia spoznávajú seba, svoje prednosti a limity, vnímajú a učia sa
rešpektovať iných
 aktivity, ktoré pri pravidelnom aktívnom pohybe prepájajú celú komunitu
POVINNÁ minimálne jedna aktivita priamo zameraná na prevenciu a osvetu bezpečnosti detí a
mladých ľudí pri pohybových aktivitách (odporúčanie prizvať do projektu regionálneho partnera,
ktorý sa touto tematikou zaoberá)
 publicita – minimálne 1 článok o projekte a jeho podpore v regionálnom printovom alebo
elektronickom médiu
Žiadosti bude možné posielať do 8. októbra 2018.
Bližšie info nájdete TU

Podpora Nadácie Allianz
Poslaním Nadácie Allianz je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti cestnej premávky
pre všetkých jej účastníkov. Prostredníctvom grantových programov sa snaží prispieť k zníženiu
nehodovosti, čím predchádza aj škodám na majetku a zdraví. Organizuje vzdelávacie a informačné
kampane v oblasti pravidiel cestnej premávky určené pre všetky vekové kategórie. Za účelom
maximalizácie pozitívnych vplyvov spolupracuje s ďalšími organizáciami a združeniami.
Prijímateľmi podpory sú jednotlivci, neziskové inštitúcie, mimovládne organizácie, vzdelávacie
inštitúcie, samosprávy a iné združenia poskytujúce verejnoprospešné služby.
Oblasti pôsobenia Nadácie Allianz:
Vzdelávanie
 spolupráca so školami pri realizácii dopravnej a zdravotnej výchovy
 pomoc pri obnove a výstavbe detských dopravných ihrísk
 podpora osvetových kampaní v médiách zameraných na rozličné vekové skupiny
 podpora multimediálnych projektov, učebníc, prezentácií a pod. s dopravnou tematikou
Technická bezpečnosť
 pomoc vodičom pri kontrole technického stavu vozidla
 pomoc pri obnove technického stavu cestných komunikácií a dopravného značenia
Výskum
 podpora výskumných projektov zameraných na analýzu dôvodov dopravnej nehodovosti
 monitoring efektívnosti uskutočnených opatrení
Žiadosti o podporu, ktoré spĺňajú cieľ nadácie, so zameraním na bezpečnosť na cestách a
dopravnú výchovu, budú predložené na najbližšom zasadnutí správnej rade nadácie, ktorá
rozhodne o ich podpore.
V prípade schválenia, ako aj zamietnutia vašej žiadosti obdržíte od nás email s informáciu o
rozhodnutí.
Bližšie info nájdete TU

Program obnovy dediny 2019
Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje všetkým potenciálnym žiadateľom o dotáciu v
Programe obnovy dediny 2019, že v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o Environmentálnom
fonde je od 10. septembra 2018 možné podať žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2019 v
rámci Programu obnovy dediny.
Cieľom Programu obnovy dediny je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady
podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého
životného prostredia, zavedenie adaptačných opatrení na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov
zmeny klímy, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj
environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto prostredia
formou podpory špecifických činností zameraných na riešenie akútnych problémov vidieckych
samospráv v oblasti starostlivosti o vidiecke životné prostredie.
ŠPECIFIKÁCIA ČINNOSTÍ PODPORY FORMOU DOTÁCIE:
Činnosť POD1
Kvalita životného prostredia na vidieku
Činnosť POD2
Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy
Činnosť POD3
Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
Žiadateľ môže podať práve jednu žiadosť práve na jednu činnosť podpory!
HARMONOGRAM:
Uzávierka žiadostí: 31. október 2018 rozhodujúci je dátum doručenia na Slovenskú agentúru
životného prostredia
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:
- Obec bez štatútu mesta
- Mikroregionálne združenie obcí
MAXIMÁLNA VÝŠKA POŽADOVANEJ DOTÁCIE:
5.000 EUR pre obec bez štatútu mesta
8.000 EUR pre mikroregionálne združenie obcí
Bližšie info nájdete TU

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci č. SRIN 4/2018
Kód výzvy: 003029/2018/OFN-1
Označenie výzvy: SRIN 4/2018
Zameranie výzvy: Manažment odpadov
Dátum vyhlásenia výzvy: 12.09.2018
Termín predkladania žiadosti do 17.10.2018 do 13:00 hod.
Základným cieľom výzvy je v súlade s publikovanou schémou podporiť činnosti experimentálneho
vývoja v oblasti Manažmentu odpadov, ktoré budú na území Slovenskej republiky.
Oprávnení žiadatelia:
Žiadateľom o poskytnutie pomoci na základe výzvy môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby
podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú
činnosť na území Slovenskej republiky.
Oprávnené projekty:
Z oblasti Manažmentu odpadov, a to najmä v nasledovných oblastiach:
 Technológie pre premenu odpadu na energiu – napr. zhodnocovanie využívania odpadov ako
zdroja energie alebo paliva;
 Technológie pre zlepšenie zberu odpadu – napr. meranie miery naplnenia kontajnerov a
identifikácia producenta odpadu, riadenie systému zberu, triedenia a zhodnocovania odpadu;
 Zníženie množstva odpadu vďaka efektívnym systémom kompostovania bioodpadu;
 Alternatívne metódy čistenia odpadovej vody;
 Recyklácia a redukcia odpadu.
Financovanie:
Z dotácie od poskytovateľa pomoci maximálne do výšky 66 000,- EUR (miera spolufinancovania je
80% z hodnoty oprávneného projektu) na financovanie oprávneného projektu.
Bližšie info nájdete TU

Jesenné kolo 6. ročníka Grantového programu Dôvera
Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 6. ročníka Grantového programu Dôvera.
O grant sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska. Je určený na podporu aktivít:
 ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
 zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu,
 podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti,
 zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení,
 podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.
Cieľové skupiny
1. Deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
2. Dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, lekári, zdravotnícky
personál, iní odborníci)
Maximálna výška príspevku pre žiadateľa je 1.000€, minimálna je 100€.
Ciele
Hlavným cieľom je zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín
v súlade s celkovou stratégiou poisťovne.
1. Zútulniť prostredie zdravotníckych zariadení
2. Podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za
účelom skvalitňovania a rozširovania doplnkovej starostlivosti
3. Podporiť aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu.
Oprávnení žiadatelia
mimovládne organizácie, samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou
subjektivitou a pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán a
nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva (za organizáciu bez právnej subjektivity
(napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť o finančný príspevok predkladá
zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie))
Projekt / žiadosť o finančný príspevok musí byť elektronicky odoslaný do 11. októbra 2018.
Bližšie info nájdete TU

Výzva č. 1/2019 Fondu na podporu umenia
Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu
umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č.
1/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
- 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,
- 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,
- 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,
- 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec,
- 1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,
- 1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec,
- 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba,
- 1.6.2 Medziodborové podujatia,
- 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie
aktivity,
- 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,
- 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,
- 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,
- 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.10.2018. Žiadateľ je povinný
podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy
najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).
Bližšie info nájdete TU

E-talent
Podporíme inovatívne projekty v oblasti IT!
Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo
študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú
výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.
Predkladané projekty musia nadväzovať na vzdelávací proces a zároveň spĺňať obsahové
kritériá programu:
 originalitu, inovatívnosť alebo invenčnosť predmetu výskumu,
 praktickú využiteľnosť výstupov výskumu,
 medzisektorový prístup k výskumu,
 využiteľnosť výsledkov výskumu na zlepšovanie vzdelávacieho procesu na vybraných
fakultách technického zamerania.
Uzávierka predkladania žiadostí: 2.11.2018
Plánovaná výška grantu: 20 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 €
Bližšie info nájdete TU

Úrad vlády SR opäť spúšťa obľúbenú súťaž videospotov pre
študentov stredných a vysokých škôl
Študenti, ktorých baví zachytávať kamerou zaujímavé dianie či
objekty svojím originálnym pohľadom aj spracovaním a ktorí si
všímajú svoje okolie a jeho zmenu k lepšiemu vďaka
eurofondom, majú šancu opäť ukázať svoj talent, ale aj vynovený
región či školu, kde žijú či študujú.
Úrad vlády SR vyhlasuje tradičnú a obľúbenú súťaž videospotov
pre študentov stredných a vysokých škôl na tému čerpania
fondov Európskej únie, vďaka ktorým sa opäť dozvieme
o pekných projektoch, ktoré sa práve vďaka eurofondom mohli
realizovať a zlepšiť tak kvalitu života v obci, meste či kraji.
Na víťazov čakajú zaujímavé ceny, akými sú tablet, externý
harddisk či kvalitná HD kamera.
Práce bude hodnotiť odborná komisia podľa týchto kritérií:
• uchopenie témy
• tvorivosť
• originalita
• spracovanie
• inovatívnosť
Všetky príspevky spolu s vyplneným formulárom je potrebné odoslať na adresu: Úrad vlády SR,
odbor informovanosti a publicity, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, v termíne do 15.
októbra 2018.

Komunitné granty - 200 000 € pre komunity, kde to žije
Nadácia VÚB opätovne vyhlasuje grantový program Komunitné granty.
Nadácia VÚB opätovne otvára grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie
realizovať konkrétny projekt s dlhodobou víziou vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne
s priateľmi či susedmi.
Cieľom grantového programu je:
 podporiť komunity a verejnoprospešné projekty zamerané na seniorov a školy,
 podporiť občianske iniciatívy a aktívne zapájanie sa do života na miestnej úrovni,
 zlepšiť život ľudí a budovať krajšie prostredie,
 prehlbovať vzťah ku komunite, podporiť pocit spoluúčasti na riešení problémov, ktoré sa
nás priamo týkajú,
 objaviť nové zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život komunít k lepšiemu,



podporiť verejnoprospešný projekt, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej
komunite.
Nadácia VÚB podporí zmysluplné, viditeľné a trvalo udržateľné projekty, ktoré prinesú osoh
alebo významnú zmenu v živote komunít.
Nadácia VÚB podporí 32 komunitných projektov (4 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna
výška jedného komunitného grantu je 5 000 €.
Oblasti
Očakávame verejnoprospešné komunitné projekty z rôznych oblastí:
- komunitné projekty zamerané na zvýšenie kvality života seniorov
- komunitné projekty pre školy
- zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev
- projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu
- rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov.
Oprávnení žiadatelia
 samosprávy,
 mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby,...),
 komunitné centrá,
 školy, rodičovské združenia,
 organizácie zamerané na prácu so seniormi (kluby seniorov, denné centrá...).
Uzávierka prijímania žiadostí je 19.10.2018 do 24:00.
Hodnotiaci proces
Hodnotenie projektov prebieha v 2 kolách.
1. kolo – hodnotenie hodnotiacou komisiou (výber 8 projektov z každého kraja)
2. kolo – hlasovanie verejnosti
Hlasovanie bude prebiehať 26. novembra – 9. decembra 2018.
Bližšie info nájdete TU

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2019
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 20. septembra 2018 vyhlasuje výzvu na
predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne
nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2019.
Dátum vyhlásenia výzvy: 20.9.2018
Termín ukončenia predkladania žiadostí: 4.11.2018
Disponibilný objem zdrojov: 650 000 €
Minimálna výška dotácie: 1 000 €
Maximálna výška dotácie: 20 000 €
Výška spolufinancovania: minimálne 5 % z celkových výdavkov
Trvanie oprávnených aktivít: rok 2019 + 2020 v prípade kapitálových výdavkov
Oprávnení žiadatelia:
Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám
poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a
vyšším územným celkom, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému
systému a pod.
I. AKTIVITY PODPOROVANÉ V RÁMCI VÝZVY
(na účely podľa § 2a zákona č. 526/2010 Z. z.)
a) na podporu vzniku a činnosti komunitných centier zriadených subjektmi dotácií podľa § 3 zákona
č. 526/2010 Z. z.
b) na zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi
komunitami, opravu a rekonštrukciu bytov a sociálneho bývania, projektovú dokumentáciu k bytom
nižšieho štandardu, vnútorné dovybavenie a sklady paliva k bytom nižšieho štandardu,
c) na podporu vzdelávania a výchovy,
d) na podporu zamestnateľnosti, zamestnanosti a umiestňovania na trh práce,
e) na podporu umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít,
f) na podporu športových aktivít,
g) na podporu zriaďovania rómskych občianskych hliadok,
h) na tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľov rómskych komunít,
i) na podporu tvorby a zverejňovania analytických a hodnotiacich štúdií,

j) na podporu odstraňovania havarijných stavov obydlí vzniknutých najmä v dôsledku živelných
pohrôm, pôsobenia prírodných živlov alebo požiarov,
k) na podporu zásobovania dodávkami elektrickej energie, tepelnej energie, paliva alebo vody
určenej na ľudskú spotrebu v prípadoch ohrozujúcich ľudský život a ľudské zdravie, osobitne v
situáciách pôsobenia nepriaznivých vplyvov vonkajšieho životného prostredia alebo nepriaznivých
poveternostných vplyvov,
l) na podporu vysporiadania vlastníckych vzťahov k obydliam a k pozemkom, na ktorých sa tieto
obydlia nachádzajú, alebo na nákup pozemkov obcou určených na výstavbu nových obydlí,
m) na podporu prioritných politík a cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do
roku 2020,
n) na financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k rómskym
komunitám.
Bližšie info nájdete TU
PLÁNOVANÁ VÝZVA

výzva na predkladanie žiadostí o NFP - výstavba, rekonštrukcia a
modernizácia rozvodov tepla
Predpokladaný termín vyhlásenia: November 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Medzinárodný vyšehradský fond - Strategické granty
Projekt podpory strategických grantov zameraný na ročné strategické priority Vyšehradskej
skupiny.
Strategické priority každoročne oznamuje krajina V4, ktorá rotuje predsedníctvo nad skupinou,
ktorá je od júla 2018 do júna 2019 Slovensko.
 Projekty musia rozvíjať zmysluplnú spoluprácu a zabezpečiť aktívnu účasť organizácií zo
všetkých krajín V4
 Maximálna doba trvania projektov je 36 mesiacov, minimálne 12 mesiacov
 Granty pokrývajú až 100 % rozpočtu projektu s 15 % na režijné náklady
 Projekty musia jasne riešiť jednu z ročných strategických priorít vyšehradskej skupiny
Bližšie info nájdete TU
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