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Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia vyhlasuje

47. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na intenzifikáciu
a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom
zabezpečenia bezpečnej pitnej vody
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov
povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC122-2018-47
Dátum vyhlásenia: 21. 12. 2018
Typ výzvy: otvorená
Financovanie projektu: Kohézny fond 85%, ŠR 10%, miera spolufinancovania zo zdrojov
žiadateľa 5%
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 28.02.2019
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30.04.2019
Oprávnenosť žiadateľa
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
A. obec,
B. združenie obcí,
C. právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov vymedzené v zákone
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
D. vlastníci verejných vodovodov podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP
KŽP :
A. Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou vodou z
verejných vodovodov, konkrétne s podaktivitou intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní
povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody so zameraním najmä na riešenie
problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou; v rámci
špecifického cieľa 1.2.2: Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných
zdrojov povrchových vôd v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými
vodovodmi. Oprávnené na poskytnutie nenávratného finančného príspevku budú výlučne
existujúce úpravne povrchových vôd, ktoré upravujú vodu z veľkokapacitných zdrojov povrchových
vôd a zásobujú pitnou vodou nad 30 000 obyvateľov.
Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov nebude v rámci výzvy predmetom podpory.
Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
Bližšie info nájdete TU

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia vyhlasuje

48. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Dátum vyhlásenia: 21.12.2018
Typ výzvy: otvorená
Financovanie projektu: EFRR 85%, ŠR 10%, miera spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa 5%
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 29.03.2019
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 28.06.2019
Oprávnenosť žiadateľa
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
 subjekty ústrednej správy – štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,
štátne účelové fondy a Slovenský pozemkový fond;
 verejnoprávne ustanovizne – subjekt vedený v Registri organizácií spravovanom Štatistickým
úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle ods. 2, § 3
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP KŽP, na
realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva. V rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby
energie pri prevádzke verejných budov, je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity:
A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na:
zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie
nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:
 zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
 modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia,
výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
 inštalácia systémov merania a riadenia;
 zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho
zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);
 inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné
podmienky:
 realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré sa nachádzajú na území jednej obce11 a, ktoré
spadajú do kategórie uvedenej v § 3 ods. 5, písm. c) a d) zákona o energetickej hospodárnosti
budov, t. j.: - administratívne budovy, - budovy škôl a školských zariadení s výnimkou budov
základných škôl v súlade § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon), ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a zároveň
 realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré bude v zmysle plánovanej reformy verejnej
správy na národnej, resp. lokálnej úrovni preukázateľne dlhodobo využívať verejný sektor a
realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru využitia budovy,
 opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych
požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;
 obnovená budova musí spĺňať hornú hranicu, minimálne energetickej triedy B, pre všetky miesta
spotreby energie nachádzajúce sa v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a
chladenie, osvetlenie) bez ohľadu na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy.  realizáciou
projektu sa dosiahne plánovaná úspora potreby energie na vykurovanie vo výške minimálne 30 %;
 projekt, ktorého súčasťou je energetické zariadenie na využívanie palivovej dendromasy, ako
jedno z opatrení energetickej efektívnosti, bude podporený len v prípade preukázania súladu s
kritériami udržateľnosti jej využívania
 podporené budú iba projekty vyhodnotené ako vhodné a účelné vzhľadom na východiskovú
situáciu a identifikované potreby v danej oblasti, nákladovo efektívne, udržateľné a zároveň ako
projekty s adekvátnym spôsobom a kapacitným zabezpečením ich realizácie. Pod pojmom verejná
budova sa pre účely tejto výzvy rozumie budova vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa, ktorý je
oprávnený v zmysle podmienok tejto výzvy.
Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt je 70 000 EUR.
Maximálna výška žiadaného príspevku na projekt je 3 000 000 EUR.
Bližšie info nájdete TU

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia vyhlasuje

49. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na dobudovanie
sústavy Natura 2000 – realizáciu schválených dokumentov
starostlivosti (aktivity podliehajúce pravidlám štátnej pomoci)
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä
v rámci sústavy Natura 2000
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2018-49
Dátum vyhlásenia: 31. 12. 2018
Typ výzvy: otvorená
Financovanie projektu: Kohézny fond 85%, ŠR 10%, miera spolufinancovania zo zdrojov
žiadateľa 5%
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.03.2019
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30.06.2019
Oprávnenosť žiadateľa
V rámci tejto výzvy je oprávneným žiadateľom štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia
v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len
„MŽP SR“) s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody.
Oprávnenosť partnera
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými partnermi vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených
územiach bez ohľadu na ich právnu formu, okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na
podnikanie.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP
KŽP:
A. Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie
chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy v rámci
špecifického cieľa 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä
v rámci sústavy Natura 2000.
Podpora bude zameraná na zabezpečenie starostlivosti o chránené druhy a územia, vrátane
sústavy Natura 2000 a území medzinárodného významu.
Oprávnené v rámci tejto výzvy sú iba projekty, na realizácii ktorých sa aspoň čiastočne podieľajú
vlastníci alebo užívatelia pôdy, ktorí sú účastníkmi hospodárskej súťaže.
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktorých predmetom je realizácia
opatrení:
- schválených dokumentov starostlivosti a/alebo
- ďalšej dokumentácie
s cieľom dosiahnuť alebo udržať priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu a
predchádzať a zabrániť významne negatívnym ľudským zásahom do sústavy Natura 2000.
Za oprávnené nie sú považované aktivity realizované na vodných útvaroch, definovaných vo
Vodnom pláne Slovenska (aktivity na zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity). Oprávnené
na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré sú v súlade s Prioritným akčným rámcom
financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014– 2020 (ďalej
len „PAF“) a zákonom o ochrane prírody.
Minimálna výška NFP na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška NFP na projekt je 12 mil. EUR.
Bližšie info nájdete TU

Výzva Raiffeisen banky
Prírodné a sociálne prostredie Obdobie: JAN. - MAR. 2019
Prihláste projekt online na stránke gestopremesto.sk a Raiffeisen banka tie s najvyšším počtom
hlasov podporí finančným darom.
Raiffeisen banka podporí:



aktivity spojené so založením alebo zveľadením zelenej plochy, ktoré ju začlenia do
verejného priestranstva alebo jeho susedstva,
 iniciatívy, ktorých ambíciou je zvýšiť podiel verejnej zelene, a teda zriadiť, upraviť alebo
revitalizovať významné verejné priestranstvo v meste,
 obstaranie materiálno-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť na zveľadenie zelenej
plochy alebo na skvalitnenie sociálneho prostredia, v ktorom skupina trávi svoj čas (napr.
v práci alebo v škole).
Oprávnenými subjektmi na prihlásenie projektu sú:
 mimovládne organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, konkrétne občianske
združenia, neziskové organizácie a neinvestičné fondy,
 materské, základné a stredné školy,
 mestá, obce, vyššie územné celky.
Bližšie info nájdete TU

PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odbor mládeže vyhlasuje výzvy
na predkladanie žiadostí o registráciu na roky 2014 – 2020 v rámci Programov pre mládež:
Výzva HLAS/D/2019
Výzva SLUŽBY/1/D/2019
Výzva SLUŽBY/2/D/2019
Výzva PODPORA/D/2019
Výzva HLAS/R/2019
Výzva SLUŽBY/1/R/2019
Výzva SLUŽBY/2/R/2019
Cieľ výziev
Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu od žiadateľov registrovaných v rámci danej
výzvy.
Oprávnení žiadatelia
Oprávnenými žiadateľmi sú registrovaní žiadatelia v rámci príslušného programu na roky 2018 2020. Žiadatelia patria medzi subjekty uvedené v § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore práce
s mládežou, ktoré zároveň preukázateľne pôsobia v štruktúrach zastupujúcich záujmy mládeže,
resp. uskutočňujú aktivity v oblasti mládežníckej politiky a v oblasti práce s mládežou na úrovni
samosprávnych krajov alebo na celoštátnej úrovni.
Bližšie info nájdete TU

Súťaž „Best in Design“
Best in Design je medzinárodná súťaž pre mladých dizajnérov. V hre sú nielen finančné odmeny
v rozmedzí od 200 € do 4 000 €, ale predovšetkým obrovská príležitosť získať spätnú väzbu,
porovnať sa s mladými dizajnérmi z celého sveta, ukázať čo v tebe je a možno i odštartovať svoju
kariéru. Jediné, čo ti stačí k prihláseniu je odvaha a talent.
Kto môže súťažiť?
Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci aj autorské kolektívy vo veku do 30 rokov. Autori môžu
vytiahnuť všetky esá z rukáva – počet prací, ktoré sa môžu prihlásiť, nie je obmedzený. Najviac sa
za túto hru nič neplatí.
4 kategórie
Môžeš získať ocenenie v jednej zo štyroch kategórií:
Industrial design
Product design
Fashion design
Communication design
a usilovať sa o hlavnú cenu Best in Design.

Best in Design je medzinárodná súťaž pre mladých dizajnérov. V hre sú nielen finančné odmeny
v intervale od 200 € do 4 000 €, ale predovšetkým obrovská príležitosť získať spätnú väzbu,
porovnať sa s mladými dizajnérmi z celého sveta, ukázať, čo v tebe je a možno i odštartovať svoju
kariéru. Jediné, čo ti stačí k prihláseniu, je odvaha a talent.
Kto môže súťažiť?
Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci aj autorské kolektívy vo veku do 30 rokov. Autori môžu
vytiahnuť všetky esá z rukáva – počet prací, ktoré sa môžu prihlásiť, nie je obmedzený.
4 kategórie
Môžeš získať ocenenie v jednej zo štyroch kategórií:
Industrial design
Product design
Fashion design
Communication design
a usilovať sa o hlavnú cenu Best in Design.
Prihlásiť sa môžeš do 17. februára 2019.
Bližšie info nájdete TU

Výzva č. 5/2019
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.
5/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
1.1.1 Tvorba javiskového diela - divadlo
1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
1.1.3 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
1.3.1 Tvorba hudobného diela
1.3.2 Tvorba a šírenie hudobného diela
1.3.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež
1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
3.5.1 Výskum a odborná reflexia – literatúra
3.5.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra
3.5.3 Odborné vzdelávacie aktivity - literatúra
3.5.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých
– literatúra
3.6.1 Medziodborový výskum a odborná reflexia
3.6.2 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
3.6.3 Medziodborové odborné vzdelávacie aktivity
3.6.4 Medziodborové kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 14.01.2019. 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

Súťaž – “Najväčšia svetová lekcia 2018”
“Myslíš si, že svet je v rukách len tých „najmocnejších?” Myslíš, že je naozaj ťažké niečo zmeniť
v Tvojom okolí a vytvoriť z Tvojho mesta či obce lepšie miesto pre život?”
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v súvislosti s celosvetovou iniciatívou UNESCO a UNICEF
vyhlasuje súťaž – “Najväčšia svetová lekcia”.
Zapojiť sa môžu študenti stredných a vysokých škôl a všetci mladí ľudia vo veku 18-30 rokov.
Hlavným cieľom súťaže je zvyšovať povedomie detí a mládeže o cieľoch udržateľného rozvoja a
podporiť ich kompetencie v témach globálneho vzdelávania a participácie.
Podmienkou súťaže je vytvoriť aspoň 5 členný tím mladých ľudí vo veku 18-30 rokov a navrhnúť
projekt, ktorý bude reagovať na potreby miestnej komunity a ktorý bude zároveň súvisieť s
niektorým z cieľov udržateľného rozvoja. Víťazné projekty môžu získať grant vo výške 6 000 Eur.

Projekty je možné prihlásiť do súťaže prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš v odkaze uvedenom
na konci textu. Vyplnený formulár je potrebné poslať e-mailom regionálnemu koordinátorovi podľa
kraju, v ktorom sa má projekt realizovať, najneskôr do 31. januára 2019.
Bližšie info nájdete TU

Iniciatíva pre slovenské smart mestá
Sme slovenské technologické firmy, ktoré vytvárajú smart riešenia.
Rozumieme hodnote, ktorú prinášajú a vieme, akým spôsobom
dokážu prispieť k lepšiemu riadeniu miest a zlepšeniu života v nich. Spojili sme sa, aby sme
slovenským mestám pomohli vstúpiť do sveta smart city a umožnili im čerpať ich benefity.
Do každej oblasti, ktorej sa jednotlivé riešenia venujú, vnášajú efektívnosť z pohľadu času aj
nákladov, optimalizáciu procesov a schopnosť znížiť ich environmentálny dopad. Majú potenciál
zlepšiť služby v meste využitím menšieho množstva vstupov a umožniť občanom využívať jeho
služby jednoduchším a dostupnejším spôsobom.
Nechceme, aby spojenie „smart city“ zostalo buzzwordom, ktorý je slovenskej realite vzdialený.
Vieme dokázať, že smart riešenia pre mestá znamenajú predovšetkým jednoduchší a lepšie
organizovaný život v čistejšom a sebestačnejšom meste.
Zdroj TU

Súťaž – “Junior Internet 2019”
Dokedy: 28. február 2019
Kde: Bratislava
Kedy: 5. - 6. apríl 2019
Asociácia pre mládež, vedu a techniku je záujmové občianske združenie s orientáciou na
mladých ľudí, popularizáciu vedy a techniky. Združuje 4000 členov v kluboch na území celého
Slovenska.
Jedným z projektov združenia je aj súťažná konferencia Junior Internet, ktorá je určená žiakom
základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových
stránok, programovanie, internetovú grafiku a dizajn, písanie textov a blogov na webe, tvorbu
mobilných a internetových stránok s vzdelávacím obsahom.
Súťažia v nej žiaci základných a stredných škôl vo veku do 20 rokov, ktorí nemajú ukončené
stredoškolské vzdelanie. Prihlásiť sa môže individuálny súťažiaci alebo tím autorov v
maximálnom počte 3 členov. Súťažné projekty hodnotí odborná porota vo viacerých
kategóriách, autori najlepších prác budú pozvaní na súťažnú konferenciu, kde svoje projekty
verejne odprezentujú.
Súťažne príspevky je potrebné prihlásiť prostredníctvom online formuláru najneskôr do 28.
februára 2019.
Všetky potrebné informácie sleduj na oficiálnej webovej stránke súťaže.
Zdroj: AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku

4. ročník grantového programu Bezpečne v komunite, bezpečne
doma
Finančný príspevok do výšky 2000 € získajú projekty, ktoré prispievajú k zmysluplnému a
bezpečnému prostrediu pre deti a mladých ľudí, rozvíjajú sebaúctu, sebavedomie detí, vzájomný
rešpekt detí a dospelých a zapájajú mladú generáciu do plánovania a vytvárania bezpečného
prostredia. Cieľom grantového programu je zároveň podpora dobrých medziľudských a
medzigeneračných vzťahov, ako aj prevencia rizikového správania detí a mládeže.
Grant môžu získať občianske združenia, školy, samosprávy, neziskové organizácie, materské
a komunitné centrá, ktoré:



rešpektujú vývojové potreby detí a prispievajú k zvyšovaniu kvality a života v zmysluplnom
a bezpečnom prostredí
 podporujú participáciu detí pri tvorbe bezpečného prostredia v komunite priateľskej deťom,
v ktorých sa navzájom učia tvoriť spoločne bezpečné prostredie
 prepájajú komunitu v tvorbe bezpečného prostredia
 podporujú pocit súdržnosti, spolupatričnosti a identity detí a mladých ľudí v komunite
O grant je možné požiadať prostredníctvom online aplikácie na stránke www.nds.sk.
Cieľové skupiny:
 deti a mladí ľudia do 30 rokov (bežná populácia, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
 dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita)
Oprávnení žiadatelia:
 komunitné centrá
 materské centrá
 školy
 samosprávy – obce, mestá
 mimovládne organizácie, ktoré pracujú s rodinami (napr. náhradnými, v kríze...), s deťmi, s
mladými ľuďmi
Termín predloženia žiadostí: do 30.01.2019
Bližšie info nájdete TU

KOMUNITA III/D/1/2019
Výzva je súčasťou zabezpečovania Programov pre mládež na roky 2014 - 2020, ktorých celkovým
cieľom je:
a) zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život,
b) posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti,
c) prispievať k napĺňaniu cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 - 2020;
d) prispievať k napĺňaniu stratégie EURÓPA 2020 podporou mladej generácie ako základu
modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti,
e) prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež - investovanie a posilnenie postavenia mládeže
na roky 2010 – 2018, a to najmä v tematických oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne
začlenenie, participácia a dobrovoľníctvo,
f) prispievať k napĺňaniu Odporúčania Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých, a to
najmä v oblasti ďalšieho vzdelávania,
g) prispievať k napĺňaniu cieľov dokumentu „Budúcnosť mládežníckej politiky Rady Európy:
AGENDA 2020“, a to najmä prostredníctvom rozvoja mládežníckej politiky, práce s mládežou a
výskumu v oblasti mládeže. Z hľadiska vyššie uvedeného zamerania, program KOMUNITA
MLADÝCH má 3 fázy, v rámci ktorých podporuje tieto oblasti činností:
I. fáza: Zber údajov a ich analýza pre potreby tvorby mládežníckej politiky založenej na dôkazoch
I. fáza: Tvorba strategického dokumentu pre oblasť mládeže
III. fáza: Napĺňanie strategických cieľov mládežníckej politiky prostredníctvom modernej práce s
mládežou
Oprávnení žiadatelia:
a) Obce, mestá alebo mestské časti s vlastnou samosprávou, ktoré majú vytvorený aktuálny
strategický dokument pre oblasť mládeže schválený zastupiteľstvom, resp. iným relevantným
orgánom, v ktorom sú definované zodpovednosti, partneri aj finančné krytie opatrení,
b) ďalšie subjekty uvedené v § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou,
ktoré sú obcou alebo mestom poverené implementáciou opatrení strategického dokumentu pre
prácu s mládežou.
Oprávnené cieľové skupiny:
Cieľovými skupinami aktivít sú mladí ľudia, mladí vedúci, mládežnícki vedúci a pracovníci s
mládežou pôsobiaci na miestnej úrovni, osoby zodpovedné za tvorbu a vykonávanie mládežníckej
politiky na miestnej úrovni, zástupcovia subjektov aktívnych v oblasti práce s mládežou na miestnej
úrovni.
Oprávnené aktivity:
a) aktivity súvisiace s implementáciou opatrení definovaných v strategickom dokumente pre oblasť
mládeže na miestnej úrovni,

b) grantové schémy vyhlasované žiadateľom na podporu mikroprojektov zameraných na
implementáciu vybraných opatrení zo strategického dokumentu pre oblasť mládeže na miestnej
úrovni
Finančné vymedzenie:
Maximálna suma dotácie je 50 % z oprávnených nákladov uvedených v žiadosti o dotáciu.
Maximálna suma dotácie pre žiadateľa je 6 000 EUR. Na túto výzvu je vyčlenených približne 55
000 €. Dotácia sa poskytne tým žiadateľom, ktorí dosiahnu najlepšie hodnotenia svojich žiadostí.
Žiadosť sa predkladá elektronicky do 18.2.2019.
Bližšie info nájdete TU

Pomôžte svojej komunite 2019
Nadácia VÚB pripravila grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie
a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne
s priateľmi či susedmi.
Cieľom programu je
 budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
 podporiť občianske iniciatívy a zapojenie ľudí,
 riešiť miestne problémy,
 podporiť projekty užitočné pre celú komunitu.
Podporíme projekty z týchto oblastí:
 zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny,
športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
 projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu
alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch,
budovanie dobrých susedských vzťahov.
Predpokladom získania podpory je komunitný charakter projektu, tzn.:
1. že sa na realizácii projektu podieľajú rôzne skupiny ľudí (deti - mladí ľudia - rodičia, seniori
- dobrovoľníci - samospráva, turistický klub - športový klub - miestni podnikatelia),
2. ľudí spája spoločný záujem, ktorý sú ochotní vlastnými silami zrealizovať,
3. prínos z realizácie projektu má širšia skupina ľudí, nie jednotlivec, či úzke zoskupenie. To
čo sa podarí zorganizovať alebo vytvoriť je dostupné všetkým ľuďom v komunite.
Podporíme celkovo cca 20 projektov v celkovej sume 30 000 eur. Maximálna výška grantu je 1
500 eur. Projekty musia mať neziskový charakter.
O finančnú podporu sa môžu uchádzať
 mimovládne (neziskové) organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové
organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
 školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),
 centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania
a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,
 samosprávy.
15. február 2019 - uzávierka odoslania žiadostí o grant
Bližšie info nájdete TU

Spoločne pre lepší svet
DM iniciatíva za podporu dobrovoľníctva. Chceme podporovať myšlienky dobrovoľníctva a zvýšiť
záujem o dobrovoľnícku prácu na Slovensku. Pridajte sa k nám a získajte finančný príspevok 1 000
€ pre svoj projekt, ktorý dm venuje.
Svoj projekt prihláste najneskôr do 17.02.2019.
Kritéria prihlasovaných projektov/aktivít:
- ide o projekt alebo aktivitu na lokálnej alebo regionálnej úrovni,
- projekt alebo aktivity je zo sociálnej, zdravotnej, kultúrno-športovej alebo ekologickej oblasti,
- realizácia prebehne v období od mája do decembra 2019,
- prihlásenie projektu prebieha online,
- podmienkou pre zapojenie projektu/aktivity do iniciatívy dm je okrem poskytnutia finančného
príspevku aj účasť dobrovoľníkov na projekte/aktivite.

Oprávnení žiadatelia:
- 3. sektor (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie)
- orgány verejnej správy (obce, VÚC, nimi zriadené organizácie).
Bližšie info nájdete TU

Výzva č. 6/2019
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.
6/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
1.2.1 Tvorba javiskového diela - tanec
1.2.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec
1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec
1.5.5 Preklad umeleckej literatúry
1.5.6 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – medziodborové projekty, výskum a vzdel.
aktivity
3.4.1 Výskum a odborná reflexia – vizuálne umenie
3.4.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
3.4.3 Odborné vzdelávacie aktivity – vizuálne umenie
3.4.4 Kultúrno-vzdelávacie aktivity pre deti, mládež a dospelých
– vizuálne umenie
5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov
5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.02.2019.
Bližšie info nájdete TU

Podpora rozvoja športu 2019
Úrad vlády SR vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2019, ktorej základným cieľom je podpora rozvoja športu, a to najmä
projektov zameraných na výstavbu, multifunkčných ihrísk, výstavbu detských ihrísk, údržbu ihrísk
a štadiónov a inej športovej infraštruktúry a nákupu športovej výbavy, zameraných predovšetkým
na deti a mládež.
Dotačný program Podpora rozvoja športu na rok 2019 zahŕňa nasledovné podprogramy:
1. výstavba multifunkčných ihrísk,
2. výstavba detských ihrísk,
3. údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry,
4. nákup športovej výbavy.
Pre jednotlivé podprogramy je zároveň určená najnižšia a najvyššia výška žiadanej a
poskytnutej dotácie v nasledovnom rozpätí:
1. Pre podprogram č. 1 − výstavba multifunkčných ihrísk od 35 000 EUR do 38 000 EUR;
2. Pre podprogram č. 2 − výstavba detských ihrísk od 8 000 EUR do 12 000 EUR;
3. Pre podprogram č. 3 − údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry od 10 000 EUR
do 20 000 EUR;
4. Pre podprogram č. 4 − nákup športovej výbavy od 3 000 EUR do 6 000 EUR.
Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je
dotácia požadovaná, je najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu.
Termín predkladania žiadostí je do 15. marca 2019.
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je:
a) obec,
b) vyšší územný celok,
c) občianske združenie,
d) nadácia,
e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,

f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju
právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i) právnická osoba zriadená osobitným zákonom; takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť
dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky z verejného
rozpočtu,
j) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,
k) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa.
Medzi oprávnené (akceptovateľné) výdavky (položky) patria:
Podprogram č. 1 – výstavba multifunkčných ihrísk:
kapitálové výdavky na obstaranie hmotného majetku na výstavbu športových ihrísk dodávateľským
spôsobom (Klasifikácia stavieb pod č. 2411), t. j. výdavky súvisiace s výstavbou podložia ihriska
a/alebo atletickej dráhy, povrchu ihriska (umelý trávnik) vrátane čiarovania, povrchu atletickej dráhy
(tartanový povrch a pod.) vrátane čiarovania, mantinelového systému vrátane ochranných sietí po
celom obvode ihriska a vybavenia ihriska (bránky, basketbalové koše, siete, stĺpiky, osvetlenie a
pod.);
Podprogram č. 2 – výstavba detských ihrísk:
kapitálové výdavky na obstaranie hmotného majetku na výstavbu ostatných športových a
rekreačných stavieb dodávateľským spôsobom (Klasifikácia stavieb pod č. 2412), t. j. výdavky
súvisiace s výstavbou povrchu (len dopadových plôch) detského ihriska a s dodávkou a osadením
vybavenia detského ihriska (len súbor hracích prvkov);
Podprogram č. 3 – údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry:
bežné výdavky súvisiace s:
a) dodávkou, opravou, resp. výmenou športového povrchu (napr. umelý trávnik, prírodný trávnik,
antuka na atletickej dráhe, resp. tenisovom kurte, podlaha v telocvični, posilňovni a pod.) vrátane
podkladových vrstiev,
b) opravou budov na šport (Klasifikácia stavieb pod č. 1265) napr. telocvične, posilňovne, šatne,
tribúny a pod. (výmena okien, dverí, oprava strechy, fasády, oprava sociálnych zariadení,
maľovanie, oprava kúrenia apod.)
c) opravou a výmenou nezahrnutou v bode a) a v bode b) (osvetlenie, oplotenie, mantinely,
časomiera, závlahové systémy a pod.).
Bežné výdavky na údržbu, opravu a výmenu športovej infraštruktúry sú výdavky, ktorými sa
zabezpečí bežné fungovanie majetku (t. j. športových budov, ich prevádzkového zariadenia a
vybavenia). Pod údržbou sa rozumie také udržiavanie majetku, ktorým sa zabezpečí spomalenie
fyzického opotrebenia majetku, predchádza sa následkom jeho opotrebenia a odstraňujú sa
drobnejšie závady na majetku.
Pod opravou sa rozumie odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia majetku alebo
poškodenia majetku za účelom uvedenia majetku do predchádzajúceho alebo
prevádzkyschopného stavu. Opravou sa majetok uvedie do pôvodného stavu, v akom sa
nachádzal v čase jeho obstarania, opravou sa zamedzuje vzniku poškodenia majetku, zabezpečuje
sa plynulosť a bezpečnosť používania majetku, a to i napriek zabudovaniu kvalitatívne nových
prvkov, ktoré však neovplyvňujú výkonnosť a spôsob využitia majetku.
Podprogram č. 4 – nákup športovej výbavy:
bežné výdavky na:
a) nákup športovo-technického vybavenia (t.j. cvičebné alebo tréningové pomôcky a prostriedky),
b) na nákup športovej výbavy (t.j. príslušná športová výbava, napr. lopta, raketa, hokejka a pod.).
c) výdavky na dopravu a služby – len výdavky na dopravu spojenú s dodaním športovej výbavy a
technického vybavenia, ktorá je zároveň súčasťou faktúry za dodávku športovej výbavy a
technického vybavenia.
Bežné výdavky na nákup športovej výbavy sú výdavky súvisiace s obstaraním hmotného majetku,
resp. výdavky na obstaranie samostatných hnuteľných vecí, prípadne súborov hnuteľných vecí
(definované zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), ktoré majú
samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je najviac 1 700 eur a nižšia, a
prevádzkovo-technické funkcie kratšie alebo dlhšie ako jeden rok.
Je potrebné špecifikovať každú výdavkovú položku samostatne.
Bližšie info nájdete TU

Program podpory lokálnych komunít
Nadácia COOP Jednota v spolupráci s partnermi projektu vyhlasuje výzvu na podávanie Žiadostí
o poskytnutie grantu v rámci III. ročníka projektu „Program podpory lokálnych komunít“.
Termín predkladania projektu: Žiadosti o grant zasielajte na ústredia regionálnych COOP Jednôt,
spotrebných družstiev v termíne od 01.02.2019 do 31.03.2019.
Cieľom projektu je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív a podpora
účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji, za účelom naplnenia lokálnej potreby alebo
riešenia problému, s cieľom zvýšenia spokojnosti s kvalitou života miestnych a regionálnych
komunít, a to najmä formou poskytovania finančných prostriedkov v procese realizácie projektov.
Výška finančného grantu: 6 000 €
Typy podporovaných aktivít:
1. Drobné stavby – komunitné záhrady
2. Grilovacie altánky a prístrešky
3. Lavičky a iný mestský mobiliár
4. Výstavba autobusových zastávok
5. Podpora lokálnych športových klubov formou príspevkov na oblečenie
6. Outdoorové športové ihriská a detské ihriská
7. Aktivity zamerané na propagáciu tradícií Slovenska
8. Propagácia tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít
9. Súťaže vo varení - príležitosť pre stretnutia generácií, rozvíjanie vzťahov v komunitách
10. Výsadba a údržba zelene - budovanie drobných stavieb v intravilánoch a extravilánoch obcí
11. Výstavba a údržba turistických trás a cyklociest.
Žiadosti môžu podávať:
- orgány miestnej samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie
Projekty musia pochádzať z obce alebo mesta, kde sa nachádza predajňa COOP Jednota a musia
spadať do jednej z podporovaných aktivít.
COOP Jednota, spotrebné družstvo vyberie do finálneho hlasovania 1 obec alebo mesto
(podmienkou je predloženie 3 projektov za obec alebo mesto), ktoré postúpia do finálneho
hlasovania – hlasovanie zabezpečí vo svojich predajniach COOP Jednota, spotrebné družstvo vo
svojom regióne, zákazníci prostredníctvom hlasovania na predajniach v termíne od 01.05. do
31.05.2019 zahlasujú za projekt, ktorému bude následne pridelený grant.
Bližšie info nájdete TU

PREVENCIA KRIMINALITY
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality vyhlásila „Výzvu na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie
kriminality pre rok 2019“
VYHLASOVATEĽ:
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
DÁTUM SCHVÁLENIA/VYHLÁSENIA: 14.01.2019/16.01.2019
TERMÍN UZÁVIERKY:
04.03.2019 – akceptovateľné bude osobné doručenie do podateľne
Okresného úradu, prípadne poštová pečiatka s dátumom 04.03.2019
TRVANIE PROJEKTU:
rok 2019
Adresa na predkladanie žiadostí:
Okresný úrad Banská Bystrica, organizačný odbor, Ing. Lenka Brveníková, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974
05 Banská Bystrica - v súlade s poznámkou Výzvy je potrebné na obálke viditeľne označiť
"DOTÁCIE - NEOTVÁRAŤ. Výzva RVPK pre rok 2019".
Legislatívny rámec:
Zákon č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Oprávnení žiadatelia:
Fyzické a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom,
štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým
fondom.

Dovoľujem si upozorniť na skutočnosť, že vystavenie potvrdení orgánmi štátnej a verejnej správy,
konkurzným súdom, sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami môže trvať až 30 dní od
doručenia žiadosti o vydanie potvrdenia. Preto je potrebné požiadať o vystavenie týchto potvrdení
čo najskôr!
Úplné znenie Výzvy vrátane príloh je zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR –
tu: http://www.minv.sk/?ministerstvo-vnutra
V prílohe tohto e-mailu Vám zasielam všetky dokumenty v súvislosti s vyhlásenou Výzvou.
V prípade ak uvažujte nad realizáciou kamerového systému, tak Vás upozorňujem na prílohu
č. 1 „Metodické usmernenie.... 2019“ – str. 5-6, kde sú popísané informácie, ktoré v projekte
musia byť uvedené. V prípade, ak by tam uvedené neboli, projekt by nemohol byť posúdený ako
kompletný a vhodný na schválenie.
V metodickom usmernení sú aj iné veľmi dôležité informácie v súvislosti s tvorbou žiadosti a
samotného projektu. Vo vlastnom záujme si ho prosím prečítajte. V prípade predloženia
projektu v oblasti sociálnej alebo viktimačnej prevencie je potrebné predložiť personálnu
maticu. Vzor personálnej matice Vám zasielam tiež ako jednu z príloh tohto e-mailu.
V prípade, ak žiadateľom je iný subjekt ako obec, mesto, alebo Banskobystrický
samosprávny kraj, je potrebné v súvislosti s vyžiadaním výpisu z registra trestov FO a PO doložiť
aj osobné údaje, ktoré je potrebné zadať do systému, aby vygeneroval výpis z registra trestov.
Povinné údaje vyplňte prosím do dokumenty s názvom „údaje k výpisu z RT“, ktorý tiež tvorí prílohu
tento e-mailu.
Dôležité: na poslednej strane samotnej Výzvy sú uvedené priority pri odbornom hodnotení krajskej
komisie prevencie kriminality:
- zohľadňuje žiadosti patriace do menej rozvinutých okresov, ustanovených v zmysle zákona č.
336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zohľadňuje žiadosti podané na základe lokálnych stratégií/analýz vypracovaných napríklad, podľa
Príručky na prípravu Programu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
(http://www.minv.sk/?zakladne-dokumenty-rvpk).
Bolo by vhodné, ak by ste do projektu - na samý záver, za kontrolný list príloh a náležitostí (príloha
č. 5 tohto e-mailu) uviedli, či máte spracovanú lokálnu stratégiu/analýzu, PHSR prípadný iný
dokument, v ktorom máte problematiku uvedenú. Spomeňte prosím aj skutočnosť, či je dokument
verejne prístupný a kde (napr. web stránka a podobne).
Bližšie info nájdete TU

Súťaž pre vodu 2019
Bojujete so suchom, povodňami, nadmernou spotrebou vody alebo iným problémom?
Súťaž Pre vodu vám pomôže riešiť problémy s vodou.
Zapojením do súťaže získate nové pohľady a riešenia spracované do formy jednoduchých štúdií,
ktoré vám pomôžu efektívnejšie hospodáriť s vodou. Tieto môžete použiť podľa potrieb vašej
komunity.
Ako sa môžete zapojiť?
1. Do 3. februára 2019 prostredníctvom elektronického formuláru (vpravo) zadajte situáciu,
ktorú chcete riešiť. Môže ísť napr. o prevenciu sucha a povodní, opatrenia na zadržiavanie
alebo vsakovanie dažďovej vody, čistenie a využívanie sivej vody, zníženie spotreby pitnej
vody, využitie prameňa alebo vody z neho, ktorá dnes odchádza bez využitia do kanalizácie
a pod. Podrobnejšie informácie nájdete v Pravidlách pre zadávanie situácií.
2. Do formuláru vyplníte, čo chcete dosiahnuť a čo by mali pre vás súťažiaci spracovať.
3. Súťažiaci si budú môcť vybrať vaše zadanie ako tému pre vypracovanie súťažného návrhu
v rámci tzv. otvorenej kategórie, v ktorej môžu súťažiť jednotlivci aj tímy. V rámci kategórie
„študentské školské tímy“ budú skupiny študentov riešiť vybrané modelové problémy, ktoré
budú
vybrané
organizátorom
z nominovaných
situácií
v aktuálnom
alebo
v predchádzajúcich ročníkoch súťaže. Budeme radi, ak študentom poskytnete podporu
v podobe ďalších informácií alebo konzultácií.
4. Uzávierka súťažných návrhov je 30. septembra 2019. Až potom na webe zverejníme
všetky prihlásené súťažné projekty a vy zistíte, koľko tímov sa definitívne rozhodlo pomôcť
vám vašu situáciu riešiť.

5. Najlepšie súťažné tímy a jednotlivci postúpia do finále, ktoré sa uskutoční v druhej polovici
novembra 2019.
6. Po skončení súťaže dostanete súťažné návrhy a budete ich môcť využiť pre riešenie
problémov s vodou.
Zdroj: TU

Viac dizajnu
I. kolo 2019
Prostredníctvom grantového programu Viac dizajnu podporí Nadácia Tatra banky už siedmy
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.
Nadácia Tatra banky chce podporiť uplatnenie mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom
ich tvorivých aktivít. Ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu mladých dizajnérov.
Podporíme náklady potrebné na zabezpečenie materiálu tak, aby jeho absencia nebola limitom
tvorby dizajnérov.
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 predkladania žiadostí: 28.2.2019
Plánovaná výška grantu: 40 000 € (pre každé grantové kolo je vyčlenená suma 20 000 €)
Maximálna výška podpory na projekt: 2 000 €.
Bližšie info nájdete TU

Výzva č.5/2019
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 bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú,
moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú,
židovskú národnostnú menšinu a iné neautochtónne menšiny za účelom zabezpečenia
interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi
k národnostným menšinám a etnickým skupinám.
Táto výzva sa vyhlasuje pre bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú,
poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu na
predkladanie žiadostí o dotáciu a štipendium pre oprávnených žiadateľov v rôznych
podprogramoch.
Zámerom programu je podpora realizácie multikultúrnych a interetnických projektov, zameraných
minimálne na dve národnostné menšiny, ktoré sa svojím významom podieľajú na realizácii
kultúrnej politiky Slovenskej republiky v oblasti kultúry národnostných menšín.
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 18. februára 2019. Predpokladaný termín
zverejnenia rozhodnutia riaditeľa je 18. apríla 2019.
Bližšie info nájdete TU

Otvárame prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2019
Cieľom programu je šíriť inovatívne vzdelávacie prístupy do čo najviac škôl
Hľadáme projekty škôl a mimovládnych organizácií, ktoré prinášajú inovácie do vzdelávania. 5
najlepších projektov získa odbornú mentoringovú podporu v hodnote minimálne 10 000 €, ako aj
ďalších 5- až 20-tisíc € na rozvoj svojho projektu.
Hľadáme projekty, ktoré:
 realizujú v školách inovatívne vzdelávacie projekty, ktoré v súlade s víziou Generácie 3.0
rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie,
 majú záujem rozvíjať svoj projekt, sú ochotné prijímať spätnú väzbu a aktívne
spolupracovať s mentorom počas dlhšieho časového obdobia (3 mesiace),
 majú cieľ sledovať dopad svojho projektu a šíriť ho do čo najviac škôl po celom Slovensku.
Čo získate zapojením sa do programu:
 Účasť na 3-dňovom podujatí EDUcamp, na ktorom získate expertné konzultácie od
špičkových mentorov slovenského biznisu, možnosť vypracovať si s pomocou odborníkov
komplexnú analýzu svojho projektu a stratégiu pre jeho šírenie.
 5 vybraných organizácií na základe hodnotenia na EDUcampe postúpi do 3-mesačného
mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor. Účastníci akcelerátora majú
možnosť získať na podporu svojich aktivít granty vo výške 5 000 – 20 000 €.
 Systematické sledovanie reálneho dopadu vašich projektov v spolupráci s top výskumíkmi
vo vzdelávaní.
 Napojenie na komunitu inovátorov vo vzdelávaní a možnosť šíriť svoj projekt do regiónov
prostredníctvom EDUpointov.
Prihlásené subjekty musia mať sídlo alebo adresu pôsobenia na Slovensku a právnu formu
nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
neinvestičný fond, škola, školské zariadenie zaradené do sústavy škôl alebo vysoká škola.
Program nie je určený pre podnikateľské subjekty.
Pri hodnotení budeme sledovať potenciál šíriteľnosti, potenciál pozitívneho dopadu, potenciál
realizovateľnosti a potenciál finančnej efektívnosti.
Prihlasovanie projektov do programu do 15. februára 2019.
Bližšie info nájdete TU

Stredoškoláci do sveta
Grantový program Stredoškoláci do sveta podporí tých vynikajúcich študentov stredných škôl, ktorí
sa rozhodli rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom vzdelávacom programe,
či podujatí. Pritom Nadácii nejde iba o podporu jazykových zručností, ale hlavne o vzdelanie v
niektorom z predmetov dôležitých pre ďalšie smerovanie a vzdelávanie študentov na vysokých
školách.
Projekty je možné podávať len elektronicky prostredníctvom online formulára.
Uzávierka predkladania žiadostí: 15. marec 2019
Plánovaná výška grantu: 20 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 €
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