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Výzva pre odvetvie IKT – programovanie, Reklama a marketing,
Dizajn, Architektúra
Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku umožňuje malým a
stredným podnikom dostať sa k profesionálnym službám kreatívneho priemyslu, vďaka čomu môžu
zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a inovačný potenciál. Kreatívcom sa rozšíria možnosti
realizácie a otvoria príležitosti na nadviazanie partnerstiev, za účelom sieťovania malých a
stredných podnikov z oblasti kreatívneho priemyslu.
Kód výzvy: KV_P_01/2018, KV_R_01/2018, KV_D_01/2018, KV_A_01/2018
Termín vyhlásenia výzvy: 05. november 2018, 21. august 2018, 13. august 2018
Termín ukončenia prihlasovania: 31. december 2018
Maximálna výška poskytnutej pomoci de minimis pre žiadateľa: 5 000 €, 10 000 €
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako vykonávateľ Schémy na podporu rozvoja
kreatívneho priemyslu na Slovensku schéma DM – 1/2018 v znení dodatku č.1 (schéma pomoci
de minimis)
vyhlasuje
Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho
vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku
ODVETVIE: IKT – PROGRAMOVANIE, Kód výzvy: KV_P_01/2018
ODVETVIE: REKLAMA A MARKETING, Kód výzvy: KV_R_01/2018
ODVETVIE: DIZAJN, Kód výzvy: KV_D_01/018
ODVETVIE: ARCHITEKTÚRA, Kód výzvy: KV_A_01/2018
Mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) v rámci vyhlásenej výzvy máte možnosť získať priamu
finančnú pomoc, realizovanú prostredníctvom poskytovania kreatívnych voucherov. Vďaka nim
vám preplatíme časť finančných nákladov, ktoré vynaložíte v súvislosti s využívaním služieb,
alebo s nákupom diel od oprávnených realizátorov v rámci odvetvia IKT – PROGRAMOVANIE,
REKLAMA A MARKETING, DIZAJN, ARCHITEKTÚRA.
V rámci tejto výzvy môžete získať pomoc, prostredníctvom kreatívneho vouchera vo výške 50%
nákladov – maximálne do 5 000 €, resp. maximálne do 10 000 € pre odvetvie Architektúra. Online
registrácia žiadostí je sprístupnená v sekcii Žiadateľ. Prihlásiť sa môžete najneskôr do 31.12.2018.
Bližšie info nájdete TU

DOTÁCIE NA ÚZEMNÉ PLÁNY 2019
Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obcí majú obce možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie aj v roku 2019.
Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na spracovanie
územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby
Slovenskej republiky.
V súlade so zákonom môžu obce v rozpočtovom roku 2019 požiadať o dotáciu od 15. januára 2019
do 28. februára 2019. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2019, pričom
úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15.
novembra 2019.
Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2019 je
610 000 €.
Zdroj: TU

Ivan Štefanec: Malé a stredné podniky budú profitovať
z Európskeho fondu pre boj s následkami globalizácie
Výbor Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci dnes schválil, že malé
a stredné podniky budú tiež môcť čerpať prostriedky z Európskeho fondu pre boj
s následkami globalizácie. Tento fond má za cieľ pomôcť firmám, ktoré zasiahla globalizácia

a je tak ohrozená ich výroba a pracovné miesta. Slovenský europoslanec a prezident
organizácie SME Europe Ivan Štefanec (KDH) tento krok víta a vyzýva vládu Slovenskej
republiky, aby možnosti fondu naplno využívala.
„Doteraz bolo pravidlom, že firma musela mať aspoň 500 zamestnancov, aby mohlo byť
o prostriedky požiadané. Pre nasledujúce obdobie sa tento počet zníži na 200, čo už sú aj malé
a stredné podniky. Práve ony sú najčastejšie vystavené problémom súvisiacim s globalizovanou
ekonomikou a s následkami sa len veľmi ťažko vyrovnávajú. Odteraz budú môcť na svoju
transformáciu čerpať peniaze z viac ako 1,5 miliardového rozpočtu fondu. Vyzývam vládu
Slovenskej republiky a najmä Ministerstvo hospodárstva, aby vytvorili podmienky na to, aby
slovenské malé a stredné podniky mohli možnosti fondu naplno využívať. Už v minulosti sa totiž
stalo, že pre nečinnosť štátnych orgánov sme takúto možnosť prepásli a množstvo ľudí prišlo
o zamestnanie. Slovensko je stále jedna z mála krajín EÚ, ktorá prostriedky z tohto fondu doteraz
ani raz nevyužila.“
Zdroj: TU

Podnikáte zodpovedne a férovo? Hľadáme práve vašu firmu
Nadácia Pontis už devätnástykrát hľadá firmy, ktoré robia poctivý a zodpovedný biznis. Nominácie
na Via Bona Slovakia 2018 sú otvorené do 25.1.2019.
Nominujte sa na cenu Via Bona Slovakia za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Ak je
vaša činnosť zodpovedná voči okoliu, zamestnancom, akcionárom či dodávateľom, hľadáme práve
vás. Podeľte sa o svoj firemný príbeh a staňte sa víťazom Via Bona Slovakia 2018.
Via Bona Slovakia oslávila minulý rok svoje osemnáste narodeniny. Nadácia Pontis oceňuje od
roku 1998 firmy, ktoré podnikajú zodpovedne a čestne. Zodpovedne voči svojmu okoliu, svojim
zamestnancom, akcionárom, či dodávateľom. Každý rok sme svedkom výnimočných,
inšpiratívnych príbehov. Každý rok firmy prinášajú svojimi projektmi a aktivitami inovácie, skvelé
nápady, pomáhajú komunitám. Stále máme na Slovensku dostatok firiem, ktoré môžu ísť
príkladom. Mnohokrát len o nich nevieme.
Nominovať svoju firmu môžete do 25. januára 2019.
Bližšie info nájdete TU

ROADSHOW 2018
Priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych
štrukturálnych a investičných fondov je cieľom aktivity Roadshow 2018. Súťaž
je určená pre študentov tretích ročníkov stredných škôl, ktorí vypracujú
projektový zámer.
Formulár projektového zámeru si môžete stiahnuť TU:
PROJEKTOVÝ ZÁMER_Formulár
Vysvetlivky k projektovému zámeru :
Projektový zámer vysvetlivky
Vypracovaný projektový zámer, ktorý študenti pripravia a odošlú do 31.12.2018, bude hodnotený
odbornou komisiou, posúdený a ocenený. Zámer by mal odrážať aktuálne možnosti a potreby
regiónu, ktorý škola reprezentuje.
Bližšie info nájdete TU

ACF otvoril výzvu na predkladanie žiadostí vo Fonde bilaterálnej
spolupráce
Nadácia Ekopolis, Karpatská nadácia a Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasujú výzvu na
predkladanie žiadostí vo Fonde bilaterálnej spolupráce v programe Active Citizens Fund na
Slovensku (ACF).
Fond bilaterálnej spolupráce podporí bilaterálnu výmenu skúseností, know-how a dobrej praxe
medzi slovenskými organizáciami občianskej spoločnosti a organizáciami z Islandu,
Lichtenštajnska a Nórska. Tematicky program Active Citizens Fund 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. V týchto témach bude pôsobiť aj Fond bilaterálnej spolupráce.
Fond zameria svoju podporu predovšetkým na také aktivity, u ktorých bude predpoklad dlhodobej
spolupráce a vďaka ktorým sa prehĺbi dôvera medzi spolupracujúcimi subjektmi v prijímateľských
štátoch a donorských štátoch.
Osobitnou tematickou prioritou bilaterálnej spolupráce je fenomén šírenia dezinformácií a
propagandy zameranej proti demokratickému spravovaniu spoločnosti, ktorý sa organizácií
občianskej spoločnosti bytostne dotýka.
Finančná alokácia vo Fonde bilaterálnej spolupráce je 100 000 € a žiadateľom bude poskytovať
granty do výšky 10 000 € v priebežne otvorenej výzve.
Vyhlásenie výzvy: 5.december 2018
Uzávierka prijímania žiadostí: do vyčerpania alokácie alebo do 1. februára 2021.
Bližšie info nájdete TU

Výzva č. 3/2019 Fondu na podporu
národnostných menšín
Fond na podporu kultúry národnostných menšín vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie pre maďarskú národnostnú menšinu.
Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona
č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje
VÝZVU
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre maďarskú 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.
Táto výzva sa vyhlasuje na predkladanie žiadostí o dotáciu pre oprávnených žiadateľov v
nasledujúcom podprograme:
Program 1. Podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej
Forma podpory
činnosti, vedy a výskumu
1.2 neprofesionálne umenie
dotácia
Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín na rok 2019 nájdete na webovom sídle fondu v časti Dokumenty.
Termín predkladania žiadostí pre výzvu je do 7. januára 2019. Predpokladaný termín zverejnenia
rozhodnutia riaditeľa je 8. marca 2019.
Bližšie info nájdete TU

Výzva Ministerstva spravodlivosti na rok 2019
Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na
rok 2018 v zmysle § 2 zákona:
na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým
formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Dotáciu možno podľa účelu použitia poskytnúť na:
a) posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd,
b) podporu aktívnej občianskej spoločnosti,
c) podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,
d) podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže,
e) podporu vzdelávania a školenia,
f) zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín,
g) poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc,
h) analytickú, expertnú a edičnú činnosť,
i) podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti
ľudských práv a slobôd,
j) zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd,

k) výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a
slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a
ostatným prejavom intolerancie,
l) podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a
predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným
prejavom intolerancie,
m) zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Prioritne budú podporované projekty zamerané na prevenciu radikalizácie mládeže a
prejavom extrémizmu, projekty zamerané na ochranu a podporu obetí trestných činov a
zraniteľných skupín (podľa dôvodov diskriminácie).
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je:
a) obec,
b) vyšší územný celok,
c) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,
d) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,
e) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré je
právnickou osobou,
f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
republiky,
g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky,
i) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu
subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
j) právnická osoba zriadená osobitným predpisom,
k) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,
l) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
celok alebo obec,
m) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a dovŕšila vek 18 rokov,
n) podnikateľ s miestom podnikania alebo sídlom podnikania na území Slovenskej republiky.
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý
dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov
najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.
Najnižšia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie a najnižšia výška poskytnutej dotácie
je 5000 eur a najvyššia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie, a maximálna výška
poskytnutej dotácie je 50 000 eur.
Termín predkladania žiadostí je 17. december 2018.
Bližšie info nájdete TU

Výzva na prekladanie žiadostí o dotáciu na rok 2019 Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“) v zmysle zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona
č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“) vyhlasuje
VÝZVU
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019
pre účely a okruh žiadateľov v zmysle § 3 zákona o dotáciách
v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky (ďalej len „MVZP“) Slovenskej
republiky.
Objem finančných prostriedkov určených pre dotačnú schému MVZP/2019
je v predpokladanej výške 118 820,- Eur.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva je využitie odbornej expertízy
mimovládneho sektora a akademickej obce prostredníctvom nezávislých návrhov a iniciatív pri
tvorbe zahraničnej politiky Slovenskej republiky ako aj podpora verejnej diskusie na témy
medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.
Základným kritériom na posúdenie žiadosti je vhodnosť, účelnosť a komplexnosť projektu, žiaduce
je tiež definovať rozsah medializácie projektu. Ministerstvo zároveň zverejňuje návrh okruhov tém
na spracovanie projektov na rok 2019, ktoré umožňujú žiadateľom lepšie splniť kritéria vhodnosti
a účelnosti projektu. Predkladať možno aj žiadosti na projekty mimo okruhov zverejnených tém.
Ministerstvo bude posudzovať všetky žiadosti, ktoré spĺňajú predpísané náležitosti. Podrobné
hodnotiace kritériá a zloženie komisie sú uvedené vo výnose Ministerstva zahraničných vecí
Slovenskej republiky č. 66/2011 Z.z.
Podľa zákona o dotáciách je možné dotáciu poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie
dotácie. Žiadosť predkladá žiadateľ len na predpísaných formulároch, ktoré mu vygeneruje
elektronický dotačný systém po ukončení elektronickej registrácie (viď link nižšie), a to v jednom
originálnom vyhotovení spolu so všetkými povinnými prílohami najneskôr do 31.1.2019.
Bližšie info nájdete TU

SIEA otvorila registráciu zariadení pre pokračovanie projektu Zelená
domácnostiam
Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila podmienky na registráciu zariadení,
ktorých inštalácia bude podporená v národnom projekte Zelená domácnostiam II.
Registrácia je otvorená od 12.11.2018.
Poukážku je možné vydať iba pre registrované zariadenia. V pilotnom národnom projekte, ktorý ku
koncu roku 2018 končí, bolo zaregistrovaných 3 601 zariadení, z toho 1 430 druhov tepelných
čerpadiel, 771 kotlov na biomasu, 1 048 fotovoltických panelov, 351 slnečných kolektorov a jedna
veterná turbína. Mnohé zo zariadení nie sú už dostupné z dôvodu ukončenia výroby, sú aj prípady,
keď výrobca zanikol. Aj zoznamy ďalších druhov zariadení je preto potrebné aktualizovať.
„Pri slnečných kolektoroch, fotovoltických paneloch a veterných turbínach zostávajú technické
podmienky rovnaké. Slnečné kolektory a fotovoltické panely, ku ktorým bola podaná žiadosť
o poukážku alebo boli registrované v roku 2018, budú automaticky prenesené do nového zoznamu.
Ostatné sú navrhnuté na vymazanie,“ zdôraznil S. Jurikovič. Zoznam zariadení navrhnutých na
vymazanie je zverejnený na stránke www.zelenadomacnostiam.sk. K návrhom na vymazanie
konkrétnych zariadení sa možno písomne vyjadriť počas 30 dní od zverejnenia návrhu.
Pred spustením pokračovania projektu je vhodné aktualizovať aj technické parametre zariadení
využívajúcich slnečnú energiu, napríklad pri podporovaných solárnych kolektoroch, ktoré musia
každých 10 rokov absolvovať recertifikáciu parametrov. To môže byť dôvodom na podanie žiadosti
o vymazanie zariadenia a následne na podanie žiadosti o novú registráciu.
Nové podmienky registrácie už umožňujú aj kedykoľvek počas projektu požiadať o vymazanie zo
zoznamu oprávnených zariadení. K žiadosti je nutné predložiť potvrdenie výrobcu s uvedením
dôvodu pre vymazanie zariadenia. Zoznam zariadení navrhnutých na vymazanie na základe
žiadostí bude priebežne aktualizovaný, k návrhom sa možno v lehote vyjadriť.
Zmeny v technických podmienkach kotlov na biomasu vyplývajú z aktuálnych európskych
požiadaviek na ekodizajn. Po novom sa súčasťou technických podmienok stali aj maximálne limity
pre oxidy dusíka a vyžadované je aj preukázanie minimálnej sezónnej energetickej účinnosti.
Novou podmienkou registrácie tepelných čerpadiel je preukázanie splnenia minimálnej hodnoty
sezónneho výkonového čísla (SCOP) a menovitého tepelného výkonu pre priemerné klimatické
podmienky a nízkoteplotnú aplikáciu.
Registrácia zariadení sa riadi dokumentom Podmienky registrácie do zoznamu zariadení v rámci
národného projektu Zelená domácnostiam II. Žiadosti súvisiace s registráciou je nutné predkladať
písomne. Podrobnejšie informácie k registrácii aj k vymazávaniu zariadení je možné získať na
stránke projektu v sekcii Zariadenia, prípadne na e-mailovej adrese zariadenia@siea.gov.sk.
Zdroj: TU
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