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Otváracia konferencia grantov EHP a Nórska 2014-2021
Otváracia konferencia na ktorej budú predstavené nové programy grantov EHP a Nórska 20142021 sa uskutoční:
 dňa 15. novembra 2018, 9:30 hod.
 Hotel Bôrik Bratislava
Otváracia konferencia grantov EHP a Nórska oficiálne spustí implementáciu v programovom
období 2014 - 2021 na Slovensku a prinesie mnoho informácií o poslaní, pôsobení a programovom
zameraní týchto grantov.
Bližšie info nájdete TU

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SKCZ/2018/09

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s
Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/09. Termín uzávierky prijímania žiadostí je
31.1.2019.
Podrobný postup správneho vyplnenia žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+ nájdete v prílohe č.
10 MPIP/časť pre žiadateľa (príloha č. 2 Výzvy) – Pokyny k vyplneniu formuláru ŽoNFP cez
ITMS2014+. Prosíme žiadateľov o dodržiavanie tohto postupu. Pre väčšiu prehľadnosť tento
dokument zverejňujeme aj samostatne.
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 26.10.2018
Dátum uzavretia: 31.1.2019
Prioritná os: 1. Využívanie inovačného potenciálu
Investičná priorita: Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích
a školiacich programov (10b)
Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom
zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Oprávneným územím programu Interreg V-A SK-CZ sú nasledujúce kraje: v SR sú to Trnavský,
Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj, v ČR sú to Juhomoravský, Zlínsky a Moravskosliezský
kraj.
Bližšie info nájdete TU

45. výzva na náhradu spaľovacích zariadení vo verejných budovách
za nízkoemisné s výnimkou zariadení spaľujúcich obnoviteľné zdroje
energie
Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného
prostredia oznamuje, že bola zverejnená 45. výzva zameraná na náhradu zastaraných spaľovacích
zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE).
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2018-45
Dátum vyhlásenia: 29. 10. 2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 - 31. január 2019
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 - 30. apríl 2019
Termín uzavretia kola n - v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia
predchádzajúceho hodnotiaceho kola.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia vyhlasuje 45. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na
náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou
OZE).
Financovanie projektu:
85% (Kohézny fond) + 10% (ŠR) + 5% (miera spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa)
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi, subjekty verejnej správy, t.j.:
1. Subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej správy:
i. ústredný orgán štátnej správy (ministerstvo),
ii. ostatný ústredný orgán štátnej správy (iný než ministerstvo),
iii. štátna rozpočtová organizácia,
iv. štátna príspevková organizácia
2. Subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty verejnej správy
i. verejná vysoká škola,
ii. ďalšie subjekty
3. Subjekty územnej samosprávy
i. obec,
ii. rozpočtová organizácia zriadená obcou,
iii. príspevková organizácia zriadená obcou
iv. vyšší územný celok,
v. rozpočtová organizácia zriadená vyšším územným celkom,
vi. príspevková organizácia zriadená vyšším územným celkom,
vii. ďalšie subjekty.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP
KŽP, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva:
A Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia
realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice
o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší
v Európe v rámci špecifického cieľa 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality.
V rámci uvedenej aktivity OP KŽP bude podporovaná výlučne podaktivita:
Náhrada zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách v rozsahu:
a) náhrady za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu
palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov,
b) modernizácie vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia
podľa písm. a).
Projekt musí obsahovať SMART prvky inteligentného vykurovania, ktorými sú:
1. zónová regulácia vykurovania (po miestnostiach, resp. po vykurovacích telesách) a zároveň
2. režimy vykurovania – napr. automatické nočné, dovolenkové a odchodové útlmy vykurovania a
zároveň
3. ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet (mobilný
telefón, tablet, notebook).
Súčasťou SMART prvkov môžu byť aj iné ako vyššie uvedené prvky, ktoré súvisia s verejnou
budovou (napr. štatistiky umožňujúce vhodnejšie nastavenie vykurovania, oblasť riadenia spotreby
elektrickej energie, bezpečnosti verejnej budovy a pod.).
Podporené budú len projekty náhrady spaľovacích zariadení ako zdrojov znečisťovania ovzdušia,
a to v takých prípadoch, kedy nie je z hľadiska energetickej efektívnosti relevantné realizovať aj iné
opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti budov (okrem opatrení podporovaných v rámci
tejto výzvy), pričom energetická efektívnosť je definovaná v § 2 písm. h) zákona č. 321/2014 o
energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Verejná budova musí byť na národnej alebo lokálnej úrovni preukázateľne využívaná verejnou
správou na poskytovanie verejných služieb nehospodárskeho charakteru a realizáciou projektu
nedôjde k zmene charakteru vyžitia budovy, ktorý bude zachovaný počas obdobia udržateľnosti
projektu.
Verejná budova je budova vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa, ktorý je oprávnený v zmysle
podmienok tejto výzvy, t.j. je subjektom verejnej správy.
Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Žiadateľ je povinný realizovať projekt na oprávnenom území.
Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky.
V prípade projektov zmeny palivovej základne prostredníctvom prechodu z uhlia na zemný plyn sú
oprávneným územím výlučne oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia ako sú definované v
§ 8 zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov:
a) oblasť riadenia kvality ovzdušia,
b) oblasť s výskytom intenzívneho zápachu, ak ide o vymedzenú časť zóny alebo aglomerácie o
rozlohe najmenej 50 km2, v ktorej sa vyskytujú pachové znečisťujúce látky v koncentráciách, ktoré
znepríjemňujú život obyvateľstvu,
c) národný park,
d) chránená krajinná oblasť,
e) kúpeľné mesto.
Minimálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt sa stanovuje vo výške 25 000 EUR.
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt nesmie presiahnuť 1 000 000 EUR.
Bližšie info nájdete TU

Výzva č. 3/2019 Fondu na podporu umenia
Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 3/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených
žiadateľov.
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.
3/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
1.3.4 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
1.3.5 Aktivity nezávislých hudobných organizácií
1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
3.3.1 Výskum a odborná reflexia - hudba
3.3.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba
3.3.3 Odborné vzdelávacie aktivity - hudba
3.3.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých - hudba
4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
4.4.2 Neprofesionálne umenie
4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 26.11.2018. Žiadateľ je povinný
podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy
najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).
Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2019 nájdete
na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podpornú činnosť.
Bližšie info nájdete TU

Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov
Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu
vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach
zamestnávania pre uoz.

V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU „CESTA NA TRH PRÁCE 2“ – OPATRENIE Č. 2 „PODPORA
VYTVÁRANIA PRACOVNÝCH MIEST U VEREJNÝCH ZAMESTNÁVATEĽOV“ OPERAČNÝ
PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
Prioritná os: 3. Zamestnanosť
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).
Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a
zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím
„SA.40975 (2015/X)“,v platnom znení vyhlásené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Číslo:
3/2018/§54/CnTP2/O2, Aktualizácia č. 2
OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA
- UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti
- ZUoZ podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti
Oprávnenou cieľovou skupinou sú UoZ/ZUoZ, evidovaní v rámci oprávneného územia.
OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA (ZAMESTNÁVATELIA)
Oprávnenými žiadateľmi (zamestnávateľmi) sú:
A. obec alebo samosprávny kraj (ďalej len „VÚC“),
B. rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec
alebo VÚC,
C. rozpočtová alebo príspevková organizácia pôsobiaca v oblasti vodohospodárstva, meliorácií,
lesného hospodárstva, spravovania národných parkov,
D. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácie poskytujúca verejnoprospešné služby,
neinvestičný fond, zdravotnícke zariadenie, zariadenie sociálnych služieb, štátom uznané cirkvi a
náboženské spoločnosti alebo Červený kríž,
E. iná právnická osoba, ktorá vykonáva oprávnené činnosti vo vymedzenej oblasti verejného
zamestnávania.
Po uplynutí podpornej doby nie je zamestnávateľ povinný podporované miesto udržať. Vymedzené
oblasti zamestnávania:
 tvorba, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia,
 ochrana pred prírodnými a ekologickými katastrofami a odstraňovanie následkov
prírodných a ekologických katastrof,
 aktivity sociálneho zamerania (pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu veku –
seniori, zdravotného stavu, pre ľudí v zariadeniach sociálnych služieb zriadených
verejným alebo neverejným poskytovateľom sociálnej služby; napr. zariadenie pre
seniorov, denné centrum),
 starostlivosť o odkázané osoby vrátane detí,
 starostlivosť o domácnosť,
 podpora ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva, historických pamiatok,
 rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
 doplnkové vzdelávanie detí a mládeže,
 rozvoj športových aktivít,
 kultúrne alebo zbierkové charitatívne akcie,
 podpora ochrany verejného poriadku, občianske hliadky
 oblasť komunitnej práce, domovníci, koordinátori bývania.
Bližšie info nájdete TU

Active citizens fund zverejnil prvé výzvy pre MVO
Program Active Citizens Fund (ACF) je realizovaný spolu s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou
otvorenej spoločnosti – získate podporu pre aktivity zamerané na zlepšovanie situácie zraniteľných
skupín.
V období 2018-2023 rozdelí ACF v 17 grantových výzvach spolu 7,7 mil. EUR na projekty
slovenských občianskych organizácií a poskytne ďalšie podporné aktivity, napr. vzdelávanie v
oblasti projektového riadenia, organizačného rozvoja a samofinancovania.
ACF podporuje slovenské občianske organizácie pri zapájaní občanov do rozhodovania a
do tvorby verejných politík, v snahách o vytváranie lepších podmienok pre dobrú správu vecí
verejných, pri ochrane ľudských práv a poskytovaní občianskeho vzdelávania a pri zlepšení

postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti. Osobitná pozornosť je venovaná mladým
ľudom a ich účasti na verejnom dianí.
Zverejnené výzvy podľa oblastí:
- Občianska participácia
- Obhajoba verejných záujmov
- Ľudské práva
- Zraniteľné skupiny
- Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti
Vyhlásenie výzvy: 22. október 2018
Uzávierka prijímania žiadostí: 22. január 2019
Žiadateľom oprávneným realizovať projekt je mimovládna organizácia (MVO). Mimovládna
organizácia je nezisková organizácia nezávislá od miestnej a regionálnej samosprávy a centrálnej
vlády, verejných orgánov, politických strán a komerčných organizácií. Občianske organizácie sú
dobrovoľné, dobrovoľne vytvorené skupinami alebo jednotlivcami a zvyčajne zahŕňajú prvok účasti
dobrovoľníkov na aktivitách organizácie.
Oprávnený žiadateľ je organizácia registrovaná v SR v jednej z nasledovných kategórií:
a) občianske združenie podľa Zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov;
b) nadácia podľa Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách;
c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa Zákona č. 213/1997 Z.
z.
d) neinvestičný fond podľa Zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch;
e) nezisková organizácia registrovaná podľa Zákona č. 116/85 Zb. o podmienkach činnosti
organizácií s medzinárodným prvkom;
f) združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb.
g) Slovenský Červený kríž podľa zákona 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži
Financovanie projektov
Financovanie projektov sa skladá z:
a) príspevku z programu vo výške najviac 90 % z celkových oprávnených nákladov na projekt;
b) spolufinancovania príjemcu a projektového partnera (partnerov) vo výške najmenej 10 % z
celkových oprávnených nákladov na projekt. Spolufinancovanie je možné vo forme finančných
príspevkov a vo forme dobrovoľníckej práce, pričom dobrovoľnícka práca nemôže presahovať 50%
spolufinancovania.
Dĺžka realizácie projektu v rámci tejto výzvy musí byť v rozpätí: 12 – 18 mesiacov.
Bližšie info nájdete TU
PLÁNOVANÁ VÝZVA

1.1 Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s
dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
Predpokladaný termín vyhlásenia: Marec 2019
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Miesto realizácie - VÚC:
Zobraziť viac informácií

PLÁNOVANÁ VÝZVA

5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania
a inovácií
Predpokladaný termín vyhlásenia: Jún 2019
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Zobraziť viac informácií

PLÁNOVANÁ VÝZVA

1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej
dopravy
Predpokladaný termín vyhlásenia: Marec 2019
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Miesto realizácie - VÚC:
Zobraziť viac informácií

VZN BBSK č. 25/2014 na akcie vo verejnom záujme
alebo v prospech rozvoja územia BBSK
a na podporu všeobecne prospešných služieb,
podnikania a zamestnanosti
Účel VZN:
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je stanoviť postup
a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu BBSK právnickým osobám fyzickým osobám –
podnikateľom, mestám a obciam (ďalej len „obce“) a ich maximálnu výšku.
Dotácia môže byť poskytnuté len na základe písomnej žiadosti.
Žiadosti musia byť podávané pre projekty v súlade s vymedzenými prioritami tohto nariadenia.
Termín na predloženie žiadosti je 30. november bežného kalendárneho roka, ktorý predchádza
roku, pre ktorý sa dotácia požaduje.
Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10%
z poskytnutej dotácie.
Bližšie info nájdete TU

Zelené oázy - 13. ročník otvoreného grantového programu
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí už 13. ročník grantového
programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu Zelené
oázy sumu 6O 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.
Cieľ programu
Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách,
miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove
alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora
spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami.
Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia
širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.
Preto mottom aktuálneho ročníka programu Zelené oázy je: Saďme stromy!
Grantový program podporuje:
• environmentálne prijateľným spôsobom vytvorené alebo obnovené prvky drobnej záhradnej a
parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad stojany na
bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, zariadenia slúžiace
na oddych,
• projekty športovo - rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode,
• výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety,
ovocné a zeleninové kultúry),
• vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných priestoroch
(obecné, školské, komunitné a pod.),
• čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov
• zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších, konských (vytvorenie
a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho športu
a vodáckej turistiky a pod.),
• sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít,
• prezentáciu lokálnych produktov,
• zriadenie vhodných ukážkových priestorov a podpora chovu malých hospodárskych zvierat v
kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami,
• sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených
alebo inak krajinársky hodnotných územiach a miest.
Kto môže žiadať o grant:
• registrované mimovládne neziskové organizácie
• základné a stredné školy
• centrá voľného času a komunitné centrá
• mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov.
Realizácia podporených projektov
Projekt musí byť ukončený (zrealizovaný a vyúčtovaný) do 6 mesiacov od schválenia grantu,
najneskôr do 15. októbra 2019, pričom podstatná časť prác súvisiacich s výsadbou by sa mala
uskutočniť v jarnom vegetačnom období.
Výška grantu
Maximálna výška grantu pre projekt je 5 000 eur.
Pri zostavovaní rozpočtu, ktorý musí byť súčasťou projektu, vychádzajte z vašich reálnych potrieb.
03. december 2018 o 16:00 - uzávierka prijímania predbežných žiadostí o grant (v 1. kole).
Bližšie info nájdete TU

VÝZVA
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR”)
Riadiaci orgán pre IROP v rámci tejto výzvy uplatňuje dvojkolový proces: 1 kolo – predloženie
projektového zámeru, 2. kolo – predloženie projektovej žiadosti po vydaní hodnotiacej správy
projektového zámeru z 1. kola.
Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 05.11.2018
Financovanie projektu
Obec (obec/mesto ako zriaďovateľ materskej školy5, mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ
materskej školy): Európsky fond regionálneho rozvoja 85%, ŠR 10%, spolufinancovanie zo zdrojov
prijímateľa 5%.
Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 08.01.2019
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 08.04.2019
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale
Oprávnenosť žiadateľa
Oprávnení žiadatelia:
A. Organizácia štátnej správy, štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia (ako
zriaďovateľ materskej školy)
B. Obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť mesta Bratislava právnická osoba
zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou (ako zriaďovateľ materskej školy)
C. Mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá
odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie,
nadácia, nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby)
ako zriaďovateľ materskej školy
D. Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická
osoba ako zriaďovateľ materskej školy)
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
rámci špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl sú pre túto
výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované v IROP:
a. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
c. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s
prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení
pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane
prvkov inkluzívneho vzdelávania;
e. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
f. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na
realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.
Žiadateľ je povinný realizovať rozširovanie kapacít materskej školy typmi aktivít pod
písmenom a. až c. Žiadateľ je zároveň povinný realizovať aj minimálne jednu z typov aktivít
pod písmenom d. a e. Typ aktivity f. nie je možné realizovať ako samostatný typ aktivity.
Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s
riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.
Minimálna výška príspevku: nie je stanovená.
Maximálna výška príspevku: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 1 000 000
EUR (pričom výška NFP (zdroj EÚ a štátny rozpočet)) pri žiadateľoch uvedených v časti 1.4 výzvy
pod písmenom:
a), e) nesmie presiahnuť 1 000 000 EUR,
b), c), f), g) nesmie presiahnuť 950 000 EUR.
d), h) nesmie presiahnuť 900 000 EUR.
Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto - benchmark
Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (t.j. benchmark) sú stanovené nasledovne:
- max. vo výške 6 700 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa,
- max. vo výške 2 500 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa.

Žiadateľ je povinný realizáciou aktivít projektu zvýšiť kapacitu materskej školy minimálne o 10
miest.
Bližšie info nájdete TU

VÝZVA
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku
dieťaťa na komunitnej úrovni
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k
celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného
postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym,
kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné
Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na
komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej
úrovni
Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa
Riadiaci orgán pre IROP v rámci tejto výzvy uplatňuje dvojkolový proces: 1 kolo – predloženie
projektového zámeru, 2. kolo – predloženie projektovej žiadosti po vydaní hodnotiacej správy
projektového zámeru z 1. kola.
Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 07.11.2018
Financovanie projektu
Obec: Európsky fond regionálneho rozvoja 85%, ŠR 10%, spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa
5%.
Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 07.02.2019
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 07.05.2019
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale
Oprávnenosť žiadateľa:
Oprávnení žiadatelia:
v sociálnych službách:
a) obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),
b) právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, mestom / mestskou časťou
c) samosprávny kraj,
d) právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
e) iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od
cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
V rámci špecifického cieľa 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a
zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a
podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni sú pre túto
výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované v IROP:
d) výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov
veku42 v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života;
f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na
realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.
Typ aktivity f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.
Minimálna výška príspevku: nie je stanovená.
Maximálna výška príspevku: nie je stanovená.
Bližšie info nájdete TU

Obnovme si svoj dom 2019
Ministerstvo kultúry SR zverejňuje v rámci účelu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v
oblasti pamiatkového fondu výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných na
podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, projektov
prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového
kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie,
publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.
Účel poskytnutia dotácie:
Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na
podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu.
Dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sa na účel, ktoré pomenúvajú účel podľa prvej
vety, poskytujú v programe Obnovme si svoj dom.
V rámci programu Obnovme si svoj dom ide o tieto podprogramy:
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 fondu podprogram 1.4 Obnova historických parkov a
architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave podprogram 1.5 Národný cintorín
v Martine
Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje, je 5 % z celkového
rozpočtu projektu.
Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo jeho časť, ktorá sa realizuje v príslušnom
rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje, t. z. v roku 2019.
V podprogramoch 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 je možné žiadať o dotáciu na realizáciu projektov obnovy a
reštaurovania len tých objektov, ktoré sú zapísané ako hnuteľné alebo nehnuteľné kultúrne
pamiatky v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý vedie Pamiatkový úrad Slovenskej
republiky.
Termín uzávierky predkladania žiadostí: 31. december 2018 (vrátane)
Žiadateľom o poskytnutie dotácie v podprogramoch 1.1, 1.2 a 1.3, 1.4 môže byť subjekt podľa § 3
ods. 1 zákona.
Bližšie info nájdete TU

Výzva č. 1/2019 Fondu na podporu národnostných menšín
Fond na podporu kultúry národnostných menšín vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu za účelom
zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a
výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.
áto výzva sa vyhlasuje pre rómsku národnostnú menšinu na predkladanie žiadostí o dotáciu a
štipendium pre oprávnených žiadateľov v nasledujúcich podprogramoch:
Program 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej
Forma podpory
činnosti, vedy a výskumu
1.1 záujmová umelecká činnosť a voľnočasové aktivity

dotácia

1.2 neprofesionálne umenie

dotácia

1.3 vzdelávacie projekty

dotácia

1.4 podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv
dotácia
národnostných menšín
1.5 podpora vzdelávania
národnostných menšín

dospelých

a

školenia

v oblasti

práv

dotácia

1.6 analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných
menšín

dotácia/štipendium

1.7 výskum kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov
dotácia/štipendium
menšín
1.8 zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity

dotácia

Táto výzva sa vyhlasuje pre maďarskú národnostnú menšinu na predkladanie žiadostí o dotáciu
a štipendium pre oprávnených žiadateľov v nasledujúcich podprogramoch:
Program 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej Forma podpory
činnosti, vedy a výskumu
1.1 záujmová umelecká činnosť a voľnočasové aktivity

dotácia

1.3 vzdelávacie projekty

dotácia

1.4 podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv dotácia
národnostných menšín
1.5 podpora vzdelávania dospelých a školenia v oblasti práv
národnostných menšín

dotácia

1.6 analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných
menšín

dotácia/štipendium

1.7 výskum kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity
príslušníkov menšín

dotácia/štipendium

1.8 zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity

dotácia

Program 2: Podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej
činnosti
2.1 literárna činnosť
2.1.1 tvorba a preklad literatúry

štipendium

2.1.2 literárne prehliadky, festivaly, súťaže

dotácia

2.1.3 medzinárodné literárne mobility a prezentácie

dotácia

2.1.4 podpora knižníc

dotácia

2.2 periodická tlač

dotácia

2.3 neperiodická tlač

dotácia

2.4 elektronické média
2.4.1 vydávanie elektronických kníh

dotácia

2.4.2 vydávanie CD nosičov

dotácia

2.4.3 vznik alebo vývoj národnostného rozhlasového/televízneho
vysielania

dotácia

2.4.4 vznik alebo vývoj národnostných
realizovaných prostredníctvom internetu

dotácia

kultúrnych

projektov

2.4.5 vznik alebo vývoj webovej stránky, internetovej databázy

dotácia

Termín predkladania žiadostí pre výzvu je do 3. decembra 2018. Predpokladaný termín
zverejnenia rozhodnutia riaditeľa je 4. februára 2019.
Bližšie info nájdete TU

S Nadáciou v pohybe
Nadácia Volkswagen Slovakia štartuje jedinečný dlhodobý projekt na podporu detských domovov
a domovov sociálnych služieb na Slovensku.
Nadácia Volkswagen Slovakia odštartovala v roku 2016 jedinečný projekt na podporu detských
domovov a domovov sociálnych služieb na Slovensku. Zariadeniam uľahčuje ich denný režim
zapožičaním auta Volkswagen Up!, Golf Variant alebo Volkswagen Touran na celý jeden rok. Aj
týmto spôsobom Nadácia Volkswagen Slovakia pokračuje v rozširovaní svojich zmysluplných
aktivít v sociálnej sfére.
Cieľová skupina projektu:
Zapojiť sa môžu: všetky detské domovy, domovy sociálnych služieb a zariadenia pre osoby
so zdravotným znevýhodnením, ktoré splnia stanovené podmienky projektu a dodržia
jednoduchý postup:
1) Vyplnia žiadosť v podobe online formulára a odošlú ju na adresu Nadácie
2) V žiadosti zdôvodnia potrebu tejto formy pomoci
3) V prípade, že im bude priať šťastie, budú vyžrebovaní a pol roka budú jazdiť na Volkswagen
up! alebo Golf Variant!
Podmienky projektu:
 Využívanie zapožičaného vozidla výlučne pre potreby zariadenia
 Náklady za pohonné hmoty preberá podporený subjekt
 Podporený subjekt poskytne Nadácii fotodokumentáciu a ako súčasť záverečnej správy aj
mediálny výstup z projektu
Žiadosti je potrebné podať do 15.11.2018.
Bližšie info nájdete TU

Nápad pre školy
Nadácia Poštovej banky vyhlasuje grant Nápad pre školy.
Podporíme projekty z oblasti finančnej gramotnosti:
Podporíme projekty, ktoré budú mať preukázateľne merateľné nasledujúce povinné aktivity:
 inovatívnosť
 interaktívnosť
 vytvorenie pridanej hodnoty a potenciál na tvorbu pridanej hodnoty
 udržateľnosť projektu po jeho skončení
Podaktivita 1 – Výučba
Podaktivita 2 – Tvorba metodických pomôcok
Podaktivita 3 – Zapájanie učiteľ – žiak a naopak
Aspoň dve z uvedených podaktivít sú povinné, musia byť v každom projekte.
O finančnú podporu sa môžu uchádzať:
 základné školy (učiteľ/učitelia a žiaci jednej triedy)
 stredné školy (učiteľ/učitelia a žiaci jednej triedy)
Uzávierka prijímania projektov: 15. január 2019
Ceny pre víťazov:
Získané financie môže škola použiť na financovanie svojich aktuálnych potrieb.
Školy (základná a stredná škola):
1. miesto: 5 000 € + 5 000 € na realizáciu projektu finančnej gramotnosti
2. miesto: 4 000 €
3. miesto: 3 000 €
Učitelia (základnej a strednej školy) získajú bezplatný účet v Poštovej banke a finančnú odmenu:
1. miesto: 1 000 €
2. miesto: 800 €
3. miesto: 600 €
Žiaci (základnej a strednej školy) získajú financie na školský výlet/exkurziu:

1. miesto: 900 €
2. miesto: 700 €
3. miesto: 500 €
CENA VEREJNOSTI:
TOP základná škola získa finančnú odmenu vo výške 3 500 € (súčasťou ceny je aj príspevok na
koncoročný výlet pre žiakov triedy)
TOP stredná škola získa finančnú odmenu vo výške 3 500 € (súčasťou ceny je aj príspevok na
koncoročný výlet pre žiakov triedy)
Bližšie info nájdete TU

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZPO1/2018/DOP/1.1.1-02
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský
orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania
V základnej škole úspešnejší II.
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
Oprávnenými žiadateľmi výzvy sú základné školy:
 základné školy v zmysle § 27 ods. 2 písm. b) a § 95 ods. 1 písm. b)* zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
s právnou subjektivitou,
* Základné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v zmysle § 95 ods. 1 písm. b) zákona
č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sú oprávneným žiadateľom len pre aktivitu zameranú na vytvorenie pracovného miesta pre
asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.
 zriaďovateľ základnej školy v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu.
Zriaďovateľom sa pre účely tejto výzvy myslia nasledovní zriaďovatelia podľa §19 ods. 2
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov:
 obec,
 okresný úrad v sídle kraja,
 štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,
 iná právnická alebo fyzická osoba.
Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je, aby bola základná škola zaradená do Siete škôl
a školských zariadení SR. Uvedená podmienka sa týka aj základných škôl bez právnej
subjektivity, pre ktoré predkladá ŽoNFP jej zriaďovateľ.
Oprávnenou cieľovou skupinou v súlade so znením OP ĽZ pre výzvu sú:
 žiaci základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
V rámci špecifického cieľa 1.1.1 OP ĽZ sú oprávneným typom aktivity:
- aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí
vo výchovno-vzdelávacom procese,
- aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi a komunitou,
- aktivity podporujúce interkultúrne prostredie s cieľom predchádzania diskriminácie, odstraňovania
segregácie, sociálneho vylúčenia na školách a v triedach (napr. prostredníctvom vytvárania a
realizácie lokálnych akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie),
- skvalitňovanie diagnostikovania a rediagnostikovania detí a žiakov s cieľom predchádzať
neodôvodnenému odkladaniu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, školskej neúspešnosti
detí a ich zaraďovaniu do špeciálnych tried a škôl,
- aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie majority a
detí/žiakov so ŠVVP s ohľadom na deti/žiakov pochádzajúcich z MRK,
- aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami.

Typ výzvy: Otvorená
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 17.01.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 18.02.2019
Minimálna výška príspevku na projekt je 9 342€.
Maximálna výška príspevku na projekt je 424 440€.
Bližšie info nájdete TU

Výzva 1/2019 Audiovizuálneho fondu
Audiovizuálny fond vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie
finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.
Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o
Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s
ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznosti na Štruktúru podpornej činnosti
Audiovizuálneho fondu na rok 2019 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") vyzýva oprávnených
žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z
Audiovizuálneho fondu.
Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom
vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa
predkladajú
v podprogramoch 1.4 a 2.2 od 5. novembra 2019 do 26. novembra 2019
v podprograme 2.3 od 11. marca 2019 do 25. marca 2019
Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej
činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory
na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti.
Osobitnou prioritou v podprograme 2.2 sú verejné kultúrne podujatia a ďalšie aktivity
zamerané na audiovizuálnu kultúru a filmové umenie v rámci projektu Mesto kultúry 2019.
V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na
základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie v
podprograme:
 podprogram 1.4 - Školské a vzdelávacie audiovizuálne diela
 podprogram 2.2 - Verejné kultúrne podujatia s účasťou audiovizuálnych diel v
Slovenskej republike
 podprogram 2.3 - Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela
Rámcová suma finančných prostriedkov predbežne určených na podporu projektov predložených
na základe tejto výzvy je 50 000,- eur pre podprogram 1.4 a 600 000,- eur pre podprogram 2.2
Bližšie info nájdete TU

Výzva č. 4/2019 Fondu na podporu umenia
Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 4/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených
žiadateľov.
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. 4/2019
na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
3.1.1 Výskum a odborná reflexia - divadlo
3.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo
3.1.3 Odborné vzdelávacie aktivity - divadlo
3.1.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – divadlo
3.2.1 Výskum a odborná reflexia - tanec
3.2.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec
3.2.3 Odborné vzdelávacie aktivity - tanec
3.2.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých – tanec
5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity

5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie
6.1.1 Mesto kultúry 2020 – prípravná fáza
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 17.12.2018. Žiadateľ je povinný
podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy
najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).
Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2019 nájdete
na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podpornú činnosť
Bližšie info nájdete TU

Výzva unicef a unesco pre základné a stredné školy na Slovensku
UNICEF A UNESCO vyhlasuje výzvu pre základné a stredné školy na slovensku.
Zapojte sa aj vy do Projektu OSN Worlds Largest Lesson 2018!
Medzinárodný projekt OSN World’s Largest Lesson (Najväčšia vyučovacia hodina sveta) 2018 je
určený na rozvoj poznania, pochopenia a podpory SDGs (trvalo udržateľného rozvoja) u detí a
študentov základných a stredných škôl a za účelom budovania zručností a kompetencií v oblasti
globálneho občianstva. OSN ponúka školám účasť v projekte, ktorý má 17 cieľov na ochranu
planéty pred zmenou klímy a na vytvorenie sveta, ktorý bude pre každého lepší, spravodlivejší a
bezpečnejší. Ambíciou OSN je dosiahnutie týchto cieľov do roku 2030.
Súčasťou celosvetového projektu UNESCO the World´s Largest Lesson je video, ktoré
populárnou formou informuje o globálnych Cieľoch udržateľného rozvoja (SDGs). Je určené
pre školy, učiteľov a ďalších, ktorí chcú pracovať s témou SDGs a globálnym vzdelávaním.
Video je zverejnené napríklad na: https://www.youtube.com/watch?v=ybv7j1TBBPM
Pri vytváraní projektu je možné využívať rôzne materiály (vyučovacie plány pre učiteľov, videá,
komiksy, projekty v rôznych jazykoch, voľný on-line kurz pre učiteľov vysvetľujúci SDGs a spôsob
zapojenia sa do tohto „projektu“) a pod. z príslušnej webstránky, tvoriť vlastné projekty, lekcie a
podobne.
Projekt školám, triedam, žiakom a učiteľom umožňuje zviditeľniť seba a svoj projekt
zdieľaním svojho projektu na „digitálnej mape“, na ktorú sa dá prelinkovať aj na
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/.
Mailová adresu na zasielanie spätnej väzby o zapojení sa do uvedeného projektu:
spu@statpedu.sk
Termín ukončenia tohtoročných projektov je 31.december 2018.
Bližšie info nájdete na TU

Výzva zameraná na zlepšené formy bývania pre obce s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami
prestupného bývania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného
programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania s kódom: OPLZ-PO6SC611-2018-2.
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít
Investičná priorita 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie
zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam
bývania
Typ výzvy: otvorená

Financovanie projektu:
Verejný sektor: EFRR 85% + ŠR 10% + výška spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa 5%.
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 18.03.2019
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 01.07.2019
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
Verejný sektor:
- obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“),
Neziskový sektor:
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
- cirkev a náboženské spoločnosti,
- združenia,
- Slovenský Červený kríž.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
Názov hlavnej aktivity: Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami
prestupného bývania
Podpora bude zameraná na:
- výstavbu nových bytových budov, vrátane napojenia objektov na inžinierske siete;
- prístavbu, nadstavbu, stavebné úpravy a rekonštrukciu budov, vrátane napojenia objektov na
inžinierske siete;
- bezbariérové úpravy budov;
- zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov;
- realizáciu opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií napr. obnova
obvodového plášťa, oprava a výmena strešného plášťa vrátane strešnej krytiny a povrchu plochých
striech, oprava a výmena výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického a
lebo technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena
kotlov a vykurovacích telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia,
inštalovanie solárnych panelov a pod.);
- vybavenie, vrátane telekomunikačnej techniky v zmysle prílohy č. 6 výzvy „Zoznam skupín
oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity“;
- výkon činnosti asistenta bývania
- vypracovanie dokumentu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania“
- vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie;
- výkon stavebného dozoru.
Základné požiadavky pre bytové budovy:
- maximálny počet podporených bytových jednotiek v bytovej budove je 18;
- minimálny počet bytových jednotiek v bytovej budove je 223.
Bytové budovy, ktoré sa nadobúdajú alebo zhodnocujú z NFP musia spĺňať minimálne technické
požiadavky a priestorové požiadavky pre jednotlivé stupne bývania, ktoré sú definované v prílohe
č. 11 výzvy „Zásady a odporúčania sociálneho bývania s prvkami prestupného bývania“, 4. kapitole
„Povinné zásady“ bode XII. „Technické parametre pre stavby zhodnotené z NFP“.
Podporené budú projekty bytových budov za účelom rekonštrukcie a/alebo zriadenia bytových
jednotiek nižšieho štandardu, ktoré predstavujú vertikálnu viacstupňovú sústavu sociálneho
bývania s prvkami prestupného bývania, pričom jednotlivé stupne tohto systému musia byť
sprevádzané sociálnou prácou asistenta bývania.
Upozornenie:
Žiadateľ musí stavebne realizovať minimálne jeden stupeň bývania a súčasne zachovať
prestupnosť medzi jednotlivými stupňami bývania.
Výstupom projektu musí byť minimálne dvojstupňový systém sociálneho bývania s prvkami
prestupného bývania. Minimálne 30 % podporených bytových jednotiek z NFP za každý stupeň
bývania musí byť určených pre obyvateľov MRK.
K ukončeniu realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť uzavretých minimálne 50% platných
nájomných zmlúv na podporené bytové jednotky určené pre obyvateľov MRK.
Systém bývania musí byť obojsmerný a minimálne dvojstupňový.
Systém bývania musí byť funkčný minimálne aj počas obdobia udržateľnosti projektu, t.j. do
31.12.2028. Žiadateľ musí byť prevádzkovateľom Systému bývania a nesmie ho zabezpečovať
treťou osobou.
Žiadateľ je povinný zabezpečiť poskytovanie sprievodnej sociálnej služby na každom stupni
bývania prostredníctvom asistenta bývania do konca realizácie aktivít projektu, t. j. do 31.12.2023.

Pozíciu asistenta bývania môže vykonávať:
- pracovník v oblasti sociálnych služieb, ktorý už je zamestnancom žiadateľa/prijímateľa;
- asistent bývania, ktorého prijímateľ zamestná na základe podmienok tejto výzvy;
- asistent bývania obstaraný dodávateľským spôsobom.
Bližšie info nájdete TU

Kultúrne poukazy 2019
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje ďalší ročník projektu Kultúrne poukazy.
Ciele programu Kultúrne poukazy 2019:
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.
Dotačné podprogramy
3. 1 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných
škôl ku kultúrnym hodnotám – školy
3. 2 Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a učiteľov základných a stredných
škôl ku kultúrnym hodnotám – kultúrne inštitúcie
Bližšie info nájdete TU

Výzva č. 2/2019 Fondu na podporu
národnostných menšín
Fond na podporu kultúry národnostných menšín vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú,
poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu.
Táto výzva sa vyhlasuje pre rómsku národnostnú menšinu na predkladanie žiadostí o dotáciu
a štipendium pre oprávnených žiadateľov v nasledujúcich podprogramoch:
Program 2: Podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej
činnosti
2.1 literárna činnosť
2.1.1 tvorba a preklad literatúry
2.1.2 literárne prehliadky, festivaly, súťaže
2.1.3 medzinárodné literárne mobility a prezentácie
2.1.4 podpora knižníc
2.2 periodická tlač
2.3 neperiodická tlač
2.4 elektronické média
2.4.1 vydávanie elektronických kníh
2.4.2 vydávanie CD nosičov
2.4.3 vznik alebo vývoj národnostného rozhlasového/televízneho
vysielania
2.4.4 vznik alebo vývoj národnostných kultúrnych projektov realizovaných
prostredníctvom internetu
2.4.5 vznik alebo vývoj webovej stránky, internetovej databázy

Forma podpory
štipendium
dotácia
dotácia
dotácia
dotácia
dotácia
dotácia
dotácia
dotácia
dotácia
dotácia

Táto výzva sa vyhlasuje pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú, poľskú,
rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu na predkladanie
žiadostí o dotáciu a štipendium pre oprávnených žiadateľov v nasledujúcich podprogramoch:
Program 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu
Program 2: Podpora literárnej, nakladateľskej a vydavateľskej činnosti
2.1 literárna činnosť
2.2 periodická tlač
2.3 neperiodická tlač
2.4 elektronické média
Program 3: Podpora divadelného, hudobného, tanečného, výtvarného a audiovizuálneho
umenia
3.1 divadlo
3.2 hudba
3.3 tanec
3.4 výtvarné umenie
3.5 audiovizuálne umenie
Bližšie info nájdete TU

Granty EHP a Nórska opäť v regiónoch s prezentáciou príkladov
dobrej praxe
Združenie miest a obcí Slovenska prichádza s zaujímavým nápadom a to sériou príkladov dobrej
praxe, v rámci ktorých ide o predstavovanie úspešných riešení v mestách a obciach. Tie sa
osvedčili v aplikačnej praxi konkrétnej samosprávy a poslúžia ako zdroj inšpirácie pri riešení
identických, respektíve obdobných problémov v iných samosprávach. Súčasťou príkladov dobrej
praxe bolo dnes predstavenie úspešných projektov, ktoré boli realizované aj v rámci grantov EHP
a Nórska.
Na tlačovej konferencii dnes v obci Muráň vystúpil za granty EHP a Nórska Ján Krak, generálny
riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov spolu s Františkom Kašickým, veľvyslancom s
osobitným poslaním pre granty EHP a Nórska a Švajčiarsky finančný mechanizmus.
Súčasťou prezentácie bola aj obec Nižná Polianka, ktorá svojím projektom „Ondava pre život“
priniesla dočasnú prácu 150 dlhodobo nezamestnaným, a vytvorila približne 500 vodozádržných
opatrení. Dlhodobým cieľom projektu je zadržať vodu v krajine a napomôcť k obnove malého
vodného cyklu v regióne 44 obcí v okresoch Bardejov a Svidník s populáciou viac ako 8 000
obyvateľov. Výsledky tohto projektu priblížil Ján Cundra, starosta obce Nižná Polianka.
Na podujatí bolo súčasne predstavené aktuálne programové obdobie grantov EHP a Nórska,
vrátane jednotlivých programov.
Zdroj: TU

Najkrajšia obnovená pamiatka – hlasovanie
Hlasujte za najkrajšie obnovenú pamiatku roka 2017 a vyhrajte 2 × darčekový poukaz do Villa
Botanica v Banskej Štiavnici.
Nadácii SPP a SPP sa za posledné roky podarilo finančne prispieť na obnovu mnohých národných
kultúrnych pamiatok celkovou sumou 16 miliónov eur.
Ako hlasovať?
Stačí navštíviť album na facebookovej stránke SPP a pridať hlas (like) 1 z 10 nominovaných
pamiatok. Hlasovať môžete od 14. do 28. novembra 2018 do polnoci. Víťazov hlasovania a súťaže
zverejníme 29. novembra 2018.
Zo všetkých hlasujúcich vyžrebujeme dvoch, ktorí získajú darčekový poukaz do Villa Botanica v
Banskej Štiavnici.
Bližšie info nájdete TU
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