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Dotácia na nové rodinné domy už v auguste
Dlhšie avizované príspevky na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie dostali
konkrétnejšie kontúry. Začiatkom mája 2019 bol schválený príspevok pre nové rodinné domy,
ktorým si domácnosti budú môcť prilepšiť svoj rozpočet až o 8000 eur. Ministerstvo dopravy a
výstavby chce týmto podporiť výstavbu domov s takmer nulovou spotrebou energie.
PRVÁ VÝZVA na PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ by mala byť spustená už v AUGUSTE 2019.
Dokumenty potrebné k žiadosti
 originál alebo úradne osvedčená kópia projektovej dokumentácie – kópia právoplatného
kolaudačného rozhodnutia
 v prípade podielového spoluvlastníctva viacerých fyzických osôb a bezpodielového
vlastníctva manželov bude potrebné priložiť súhlas vlastníkov s podaním žiadosti a úradne
osvedčené plnomocenstvo na zastupovanie
 fotodokumentácia rodinného domu – fotografie výstavby rodinného domu plus fotografie
dokončenej stavby
 pri vypĺňaní elektronickej žiadosti o získanie príspevku budete zadávať len číslo
energetického certifikátu rodinného domu, údaje v ňom si Ministerstvo overí v centrálnej
evidencii energetických certifikátov
Podanie žiadosti v 3 krokoch
1. Čakanie na výzvu a príprava dokumentov, ktoré bude potrebné priložiť k žiadosti. Výzva bude
po spustení zverejnená na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR. Predpokladaný termín je
august 2019.
2. Po spustení výzvy vyplníte na stránke Ministerstva elektronický formulár žiadosti.
3. Po odoslaní žiadosti je potrebné vygenerovanú žiadosť vytlačiť a spolu s prílohami zaslať na
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky do 10 dní od vyplnenia žiadosti.
Bližšie info nájdete TU

60-tisíc eur na podporu mladým športovcom: Máte doma talent?
Prihláste ho do projektu Ukáž sa!
Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru odštartovala 1. júna už štvrtý ročník tohto
grantového programu.
Opäť v ňom rozdelí až 60-tisíc eur na podporu mladým talentovaným športovcom od 12 do 18
rokov. Svoje žiadosti môžu predkladať tak športovci v individuálnych ako aj kolektívnych športoch
od 1. júna do 10. júla 2019. Zo všetkých prijatých žiadostí odborná komisia zložená zo
zástupcov Nadácie SOŠV a športovcov vyberie najneskôr do konca júla 12 individuálnych
žiadostí a 6 kolektívov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového
hlasovania na stránke www.olympic.sk/ukazsa. Hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 1. do
31. augusta 2019. Na základe tohto hlasovania bude medzi finalistov prerozdelená suma 60-tisíc
eur určená na rozvoj ich športového talentu.
Bližšie info nájdete TU

Viac umenia
Nadácia Tatra banky už po ôsmykrát otvára grantový program na podporu tvorby študentov s
umeleckým zameraním a umelcov, ktorí s týmito študentmi spolupracujú na tvorivých
projektoch. Nakoľko sa nám v konštrukcii programu, dlhodobo nedarí osloviť študentov, alebo

naopak autorov, literárnych tvorcov, aby predkladali projekty spoločnej práce a tým aj vzdelávania
budúcich literárnych umelcov rozhodli sme sa pre zmenu konštrukcie grantového programu,
podmienok v oblasti Literatúry. Kritériá pre ostatné oblasti zostávajú nezmenené.
Podporíme priame náklady potrebné na tvorbu aktívnych skupín, ktorých členmi budú študenti a
mladí ľudia tvoriaci v oblastiach:
·
Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas
·
Divadlo
·
Hudba
·
Literatúra
·
Výtvarne umenie
Uzávierka prijímania žiadostí: 29. 9.2019
Plánovaná výška grantu: 60 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 €
Bližšie info nájdete TU

Inovujte s nami školstvo na Slovensku
Škola inkluzionistov je program Nadácie pre deti Slovenska zameraný na rozvoj a podporu
inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni základných škôl. Cieľom je podpora a rozvoj
práce na školách s rozmanitosťou žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne,
sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia.
Program je určený pre:
 pre učiteľky, učiteľov a špeciálnych pedagógov základných škôl I. aj II. stupňa
 pre riaditeľky a riaditeľov základných škôl I. aj II. stupňa
 pre asistentky a asistentov učiteľov základných škôl I. aj II. stupňa
Chcete vedieť, ako vytvoriť v škole prostredie podporujúce inklúziu? Chcete zlepšiť svoje
pedagogické zručnosti a kompetencie? Hľadáte podobne zmýšľajúce kolegyne a kolegov z
celého Slovenska? Ste otvorená/ý zmene? Potrebujete inšpiráciu a motiváciu? Máte neustále
množstvo otázok, ako učiť lepšie a rozvíjať potenciál každého dieťaťa v triede a nedostávate
odpovede? Potrebujete jednoducho dobiť “školské” baterky? Ste ochotná/ý zdieľať skúsenosti a
učiť sa v skupine ľudí, ktorí riešia podobné problémy a výzvy ako Vy? Veríte, že aj Vaša škola
môže byť školou pre všetky deti? Chcete zistiť či je inklúzia možná aj v slovenských školách?
Bližšie info nájdete TU

Výzva č. 6/2019 Fondu na podporu národnostných menšín
Fond na podporu kultúry národnostných menšín vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie pre bulharskú, českú, maďarskú, rómsku a židovskú 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 bulharskú, českú, maďarskú, rómsku a
židovskú 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. Objem disponibilných finančných prostriedkov pre výzvu č. 6/2019 je vo
výške:
bulharská národnostná menšina
česká národnostná menšina
maďarská národnostná menšina – prioritná oblasť B
rómska národnostná menšina – prioritná oblasť A
židovská národnostná menšina

29 998,72 eur
105 539,05 eur
74 502,22 eur
232 494,42 eur
16 640,00 eur

Táto výzva sa ďalej vyhlasuje pre rómsku národnostnú menšinu na predkladanie žiadostí o
dotáciu 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 dospelých a školenia v oblasti práv dotácia
národnostných menšín
1.6 analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných dotácia/štipendium
menšín
1.7 výskum kultúry, spôsobu života, histórie, jazyka a identity príslušníkov dotácia/štipendium
menšín
1.8 zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity
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 1. júla 2019. Predpokladaný termín zverejnenia
rozhodnutia riaditeľa je 30. augusta 2019.
Žiadatelia predkladajú jednu žiadosť o poskytnutie dotácie na jeden projekt. Počet žiadostí o
poskytnutie dotácie v rámci štruktúry podpornej činnosti fondu nie je obmedzený. Najskorší termín
začiatku realizácie projektu predkladaného v rámci tejto výzvy je 1. júl 2019 a maximálna doba
realizácie projektu je do 31. decembra 2019. Za spracovanie podanej žiadosti o poskytnutie
finančných prostriedkov vo forme dotácie je žiadateľ povinný zaplatiť na účet fondu
administratívny poplatok. Administratívny poplatok je 0,1 % z výšky žiadateľom požadovaných
finančných prostriedkov, najmenej však 20 eur a najviac 1 000 eur.
Bližšie info nájdete TU

Podpora mladých vedeckých pracovníkov
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí
určenú na podporu mladých vedeckých pracovníkov s označením MVP 2019.
Zámery a ciele verejnej výzvy
Hlavným zámerom výzvy pre mladých vedeckých pracovníkov je podporiť ich zapojenie sa do
riešenia projektov výskumu a vývoja, a zároveň podporiť ich zapojenie do publikačnej činnosti
výsledkov výskumu a vývoja. Hlavným cieľom výzvy pre mladých vedeckých pracovníkov je
zvýšenie atraktívnosti ich vedeckej kariéry.
Všeobecné informácie o verejnej výzve
Minimálny objem finančných prostriedkov určený na výzvu je 100 000 EUR. Maximálny objem
finančných prostriedkov určený na výzvu bude závisieť od disponibilných finančných prostriedkov
APVV v roku 2019.
Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou paušálnej refundácie oprávnených nákladov
vynaložených v roku 2019 na mladého vedeckého pracovníka, a to minimálne vo výške 3 000 EUR
a maximálne vo výške 5 000 EUR.
Podpora je určená všetkým sektorom výskumu a vývoja v zmysle § 7 zákona č. 172/2005 Z.
z. Oprávnenými sú žiadatelia, ktorí majú platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a
vývoja v zmysle § 18 zákona č. 172/2005 Z. z. Žiadateľ v žiadosti jednoznačne definuje výskum a
vývoj výberom odboru vedy a techniky z číselníka.
Kritéria pre mladých vedeckých pracovníkov
Oprávnenými sú mladí vedeckí pracovníci, ktorí spĺňajú všetky štyri všeobecné kritériá:
a. mladý vedecký pracovník v roku 2019 dovŕši najviac 35 rokov;
b. mladý vedecký pracovník najneskôr v roku 2018 úspešne obhájil dizertačnú prácu;
c. mladý vedecký pracovník je v roku 2019 interným zamestnancom žiadateľa, v mene
ktorého žiada o refundáciu nákladov;

d. mladý vedecký pracovník v roku 2019 prostredníctvom žiadateľa preukázateľne vynaložil
výzvou stanovené oprávnené náklady súvisiace s jeho vedeckým zameraním, ktoré boli
hradené z vlastných zdrojov žiadateľa.
Predkladanie žiadostí
Žiadosti sa prekladajú na adresu agentúry uvedenú na internetovej stránke www.apvv.sk. Lehota
na predkladanie žiadostí je od 31. mája 2019 do 30. septembra 2019.
Bližšie info nájdete TU

Zlepšenie a revitalizácia materiálno-technického zabezpečenia ZŠ v
súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením
dvojzmennej prevádzky v ZŠ na rok 2019
MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu o poskytnutie dotácie na zlepšenie a revitalizáciu materiálnotechnického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou
a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na rok 2019.
Dotácie MŠVVaŠ SR na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia
základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej
prevádzky v základných školách na rok 2019
VÝZVA
na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia
základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením
dvojzmennej prevádzky v základných školách na rok 2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2019 vyčlenilo kapitálové finančné prostriedky na zlepšenie
a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými
obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na rok
2019.
Cieľom výzvy je rozšírenie a udržanie priestorových kapacít základných škôl, zlepšenie a
revitalizácia ich materiálno-technického zabezpečenia v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami,
prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky formou
 výstavby základnej školy (kontajnermi, modulmi),
 prístavby,
 nadstavby,
 rekonštrukcie už existujúcich priestorov.
Pod rekonštrukciou už existujúcich priestorov sa podľa tejto výzvy rozumejú len náklady na
rozšírenie priestorových kapacít základnej školy.
Z dotácie na projekt je možné hradiť aj náklady na projektovú dokumentáciu.
Dotáciu je možné poskytnúť oprávneným žiadateľom, ktorými sú obce, ktoré sú zriaďovateľmi:
a. základnej školy s dvojzmennou prevádzkou a budú ju mať aj od 1. septembra 2019,
b. základnej školy, ktorá je na základe demografických údajov ohrozená dvojzmennosťou od
1. septembra 2019,
Konečný termín na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa zverejnených požiadaviek
(rozhoduje dátum na pečiatke v podateľni ministerstva) je
08. 7. 2019.
Bližšie info nájdete TU

Zdravie na tanieri 2019
MŠVVaŠ SR vyhlasuje výzvu o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt na
podporu zdravia a prevencie obezity v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2019“.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu
Celospoločenských programov podpory zdravia a prevencie obezity vyčlenilo finančné prostriedky

z rozpočtu kapitoly na rok 2019 vo výške 200 000 EUR k realizácii rozvojového projektu Zdravie
na tanieri 2019.Účelové finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto výzvy sú určené pre
zriaďovateľa základnej a strednej školy.
Cieľom podpory je najmä prevencia obezity:
 motiváciou detí a žiakov k zmene stravovacích návykov sprievodnými výchovnovzdelávacími aktivitami smerujúcimi k zdravšej voľbe regionálnych potravín v škole,
 s podporou školského prostredia s marketingovými nástrojmi na predaj potravín vhodných
pre deti (napr. zdravšie bufety s nápojmi a s potravinami s nižším obsahom pridaného
cukru, s potravinami bez pridanej soli a vysokým obsahom tukov a ambulantným predajom
regionálneho ovocia a regionálnej zeleniny prostredníctvom automatov),
 vhodným prostredím v škole pre správny pitný režim,
 kultúrnym stravovacím prostredím,
 obstaraním dochádzkového systému vrátane výdavkov na obstaranie licencií a čipových
kľúčov.
Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa
zverejnených požiadaviek je 08.07.2019.
Bližšie info nájdete TU

Sloboda nie je samozrejmosť
Férová Nadácia vyhlasuje grantový program „Sloboda nie je samozrejmosť“.
Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov, subjekty a projekty,
ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktoré mladej generácii pripomínajú hodnotu slobody v
spojitosti so 17. novembrom 1989.
Férová Nadácia si berie za úlohu mladým ľuďom ukázať, že sloboda nie je samozrejmosťou, ale
cennou hodnotou, ktorú pre nás vybojovali v roku 1989. Práve mladá generácia totiž často nevie,
prečo je 17. november štátny sviatok.
V rámci programu bude medzi úspešné Projekty rozdelená finančná podpora v sume približne 30
000 eur.
Vychádzajúc z podmienok a stanovených cieľov programu a Férovej Nadácie nebudú podporené:
1. projekty, ktoré nie sú verejnoprospešného charakteru, prinášajú úžitok a/alebo finančný
prospech (zisk) len ich realizátorom, alebo slúžia veľmi úzkej, uzavretej cieľovej skupine
(napr. výhradne zamestnancom spoločnosti, rodine žiadateľa, a pod.),
2. aktivity realizované mimo územia Slovenskej republiky,
3. projekty propagujúce, resp. podporujúce aktivity niektorej z politických strán,
4. projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním, ideologicky zamerané
alebo propagujúce extrémistické názory,
5. projekty, ktoré nie sú v súlade s hodnotami a zásadami spoločnosti O2 SK (propagujú
alkohol, fajčenie, hazard, neférový prístup a pod.),
6. projekty, ktoré nebudú v súlade s cieľmi tohto Programu.
Program je určený pre:
1. fyzické osoby spĺňajúce nasledujúce požiadavky:
o spôsobilosť na právne úkony a plnoletosť (v prípade, ak osoba nie je spôsobilá na
právne úkony a/alebo plnoletá, musí byť zastúpená zákonným zástupcom),
o osoba predloží Nadácii všetky doklady v zmysle požiadaviek Nadácie (napr. výpis
z registra trestov, referencie, zdokladovanie predchádzajúcej činnosti).
2. právnické osoby spĺňajúce nasledujúce požiadavky:
o verejnoprospešná organizácia, ktorá je registrovaná (zapísaná) v súlade s platnými
právnymi predpismi Slovenskej republiky, napríklad:
1. nadácia,
2. občianske združenie,
3. neinvestičný fond,
4. nezisková organizácia,
5. cirkev a/alebo náboženská spoločnosť,
6. škola (ZŠ, SŠ, gymnázium, VŠ), školské a/alebo predškolské zariadenia,
7. záujmové združenie právnických osôb,
8. obec, mesto alebo kraj,
9. subjekty výskumu a vývoja,
10. iné verejnoprospešné organizácie,

má právnu subjektivitu,
predloží Nadácii všetky doklady v zmysle požiadaviek Nadácie.
Nevyhnutnou podmienkou je ich verejnoprospešné zameranie a aktivity podporujúce stratégiu a
ciele Férovej Nadácie a tohto grantového programu.
Riadne vyplnený Projekt/Žiadosť o finančný príspevok (online formulár vrátane príloh) musí byť
elektronicky odoslaný do 24.00 hod. dňa 30. 6. 2019.
Bližšie info nájdete TU
o
o

Budúcnosť aj s autizmom
Nadácia Volkswagen Slovakia, uvedomujúc si špecifické potreby detí s poruchou psychického
vývinu, prostredníctvom grantového programu „Budúcnosť aj s autizmom“ podporuje výchovnovzdelávacie procesy, inovatívne terapeutické prístupy a integráciu detí s poruchou psychického
vývinu, tzv. autizmom. Ciele grantového programu:
 Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy a integráciu detí s autizmom
 Podporiť rozvoj individuálnych schopností a sociálnych kompetencií detí s poruchou
psychického vývinu, tzv. autizmom
 Podporiť inovatívne formy vzdelávania a aktivizáciu autistických detí
 Podporiť odbúravanie zažitých stereotypov
 Podporiť rozvoj inovatívnych terapeutických prístupov
Žiadateľ:
 Materské školy pre deti s autizmom (verejné i neverejné zariadenia)
 Základné školy pre deti s autizmom (verejné i neverejné zariadenia)
 Štandardné materské, resp. základné školy, ktorých súčasťou je špecializovaná trieda
pre deti s autistickým syndrómom
 Špecializované zariadenia pre deti s autizmom
 Neziskové organizácie zaoberajúce sa autistickými deťmi
Témy grantového programu pre rok 2019:
 Výchova, vzdelávanie, sociálna integrácia a rozvoj individuálnych schopností detí
s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom
Maximálna výška podpory: 3 500 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 27. mája 2019
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. septembra 2019
Bližšie info nájdete TU

Aktuálne výzvy
Agentúra
EACEA
zverejnila
dňa
11.12.2018
výzvy
na
rok
2019.
Uzávierky na budúci rok sú nasledovné: 1.2.2019 - Družobné mestá a Európska pamäť, 1.3.2019
- Siete medzi mestami a 1.9.2019 pre Družobné mestá, Siete medzi mestami a Projekty občianskej
spoločnosti.
1.1 Zistiť viac Európska pamäť
2.1 Zistiť viac Družobné mestá
2.2 Zistiť viac Siete medzi mestami
2.3 Zistiť viac Projekty občianskej spoločnosti

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu
rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6 písm. c) zákona č. 71/2013 Z. z.
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“)
vyhlasuje

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby
a služieb (ďalej len „výzva“) na rozpočtový rok 2019 podľa § 2 písm. e) zákona o poskytovaní
dotácií.
1. Základný cieľ poskytnutia dotácie:
Podľa ustanovenia § 2 písm. e) zákona o poskytovaní dotácií, Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže poskytnúť dotáciu na podporu rozvoja
priemyselnej výroby a služieb z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok za
podmienok ustanovených zákonom o poskytovaní dotácií a zákonom č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2. Oprávnené subjekty:
Žiadateľom o poskytnutie dotácie na základe tejto výzvy môže byť len subjekt v zmysle ustanovenia
§ 7 ods. 2 písm. a) zákona o poskytovaní dotácií, a to: obec alebo vyšší územný celok (ďalej ako
„žiadateľ“).
Adresa na predkladanie žiadostí v listinnej podobe: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky, sekcia stratégie, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212.
Uzavretú obálku s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ obsahujúcu žiadosť podľa tejto výzvy spolu s
prílohami je potrebné označiť názvom výzvy.
Žiadosť v elektronickej podobe spolu s prílohami žiadateľ predkladá prostredníctvom
webových portálov: www.portal.mhsr.sk alebo www.slovensko.sk
3. Disponibilný objem finančných prostriedkov na výzvu a najvyššia a najnižšia výška jednej
dotácie:
V rámci výzvy je na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb z podprogramu „07K08 Podpora
regionálneho rozvoja“ k dispozícii 7 000 000 eur. V rámci tejto alokovanej sumy je najnižšia výška
dotácie 200 000 eur a najvyššia výška dotácie 15 % z celkovej hodnoty investície investora,
maximálne však 2,5 mil. eur.
Dátum vyhlásenia výzvy: 3. júna 2019
Termín predkladania žiadostí: do 15. júla 2019.
Bližšie info nájdete TU

Európska mládež spolu 2019
Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/12/2019 Program Erasmus+, kľúčová akcia 3 – Podpora
reformy politík Európska mládež spoločne (2019/C 191/04).
CIELE
Rozsah akcií projektu „Európska mládež spoločne“ by mal vychádzať zo skúseností získaných
prostredníctvom projektu „Nový príbeh pre Európu“, európskych cieľov v oblasti mládeže, zistení z
prieskumu Eurobarometer týkajúceho sa priorít mladých ľudí a ďalších iniciatív v oblasti politiky
mládeže a programových iniciatív vrátane projektov vybraných v rámci tejto akcie v roku 2018, a
to s cieľom presadzovať účasť mladých ľudí na živote občianskej spoločnosti EÚ, ako aj
cezhraničné výmeny a činnosti v oblasti mobility.
Konkrétne ciele
Iniciatívou sa konkrétne podporujú:
 propagácia a rozvoj štruktúrovanejšej spolupráce medzi rôznymi mládežníckymi
organizáciami s cieľom budovať či posilniť partnerstvá,
 mládežnícke organizácie zapojené do iniciatív na podnecovanie mladých ľudí k účasti na
demokratickom procese a v spoločnosti, a to organizovaním školení, upriamovaním
pozornosti na spoločné črty medzi mladými Európanmi a podnecovaním diskusie a debaty
o ich prepojení s EÚ, jej hodnotami a demokratickými základmi,
 presadzovanie účasti nedostatočne zastúpených skupín mladých ľudí v politike,
mládežníckych organizáciách a iných organizáciách občianskej spoločnosti tým, že sa
bude zapájať zraniteľná a sociálno-ekonomicky znevýhodnená mládež.
Iniciatíva je zameraná na mládežnícke mimovládne organizácie (MVO), verejné orgány a
neformálne skupiny mladých ľudí, a to najmä skupiny aktívne na miestnej úrovni, ktoré by
navrhovali projekty so zapojením aspoň piatich partnerov so schopnosťami mobilizovať mladých
ľudí v partnerstvách zahŕňajúcich rôzne krajiny a regióny v rámci krajín zapojených do programu
Erasmus+.
Rozsiahle činnosti v oblasti mobility pre mládež by mali byť kľúčovou súčasťou projektov „Európska
mládež spoločne“.

Aby sa podporili ciele tejto výzvy, v rámci uvedenej mobility by sa mali ponúkať cezhraničné
výmeny a príležitosti neformálnej alebo informálnej odbornej prípravy pre mladých ľudí z celej
Európy (z východu, zo západu, severu či z juhu). Tieto činnosti v oblasti mobility musia byť veľmi
jasne odôvodnené na základe cieľov tejto výzvy.
Všetkými týmito činnosťami by sa malo prispievať k zvyšovaniu počtu oslovených mladých ľudí,
aby sa zabezpečila rôznorodosť názorov, mali by sa dostať k mladým ľuďom v mládežníckych
organizáciách, ale aj mimo ne, a k mladým ľuďom s obmedzenejšími príležitosťami, a to s využitím
rozličných kanálov.
KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI
Žiadosti, ktoré spĺňajú ďalej uvedené kritériá, budú dôkladne vyhodnotené.
Oprávnené sú len žiadosti od právnických osôb so sídlom v krajinách zapojených do programu
Erasmus+
Oprávnení žiadatelia
Zúčastnenými organizáciami môžu byť:
 neziskové organizácie, združenia a mimovládne organizácie vrátane európskych
mládežníckych MVO;
 sociálne podniky;
 verejné orgány na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni;
 združenia regiónov;
 európske zoskupenia územnej spolupráce;
 komerčné
orgány
aktívne
v
oblasti
sociálnej
zodpovednosti
podnikov
zriadené v krajine zapojenej do programu Erasmus+.
Riadne vyplnený elektronický formulár musí byť predložený online do 18. júla 2019 do 12.00 hod.
Bližšie info nájdete TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE
FINANČNÝ PRÍSPEVOK

ŽIADOSTÍ

O

NENÁVRATNÝ

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1
Prioritná os 6
Špecifický cieľ 6.1.1
Zameranie: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry
Typ výzvy: otvorená
Financovanie projektu: EFRR 85%, ŠR 10%, výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa 5%
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola –09.09.2019
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola –11.11.2019
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:-obce5sprítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít(ďalej len „MRK“)v Atlase RK 2013
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP ĽZ, na
realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.
V rámci špecifického cieľa 6.1.1„Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným
podmienkam bývania“ sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné aktivity:
Typ aktivity: Podpora dobudovania13základnej technickej infraštruktúry
Spôsob realizácie :
-výstavba a rekonštrukcia pozemných komunikácii pre motorové vozidlá,
-rekonštrukcia vrstiev vozovky (výmena podkladnej a obrusnej),
-výstavba a rekonštrukcia chodníkov pre peších alebo peších a cyklistov,
-výstavba a rekonštrukcia lávok pre peších alebo peších a cyklistov, a mostných objektov pre
motorové vozidlá,
-výstavba a rekonštrukcia upokojených komunikácii14(spevnených plôch), ako súčasť vyššie
uvedených podporených objektov/ objektu,
-výstavba verejného osvetlenia, ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov/ objektu,
-nevyhnutné odstavné plochy (bezodplatné) pre motorové vozidlá, ako súčasť podporenej
infraštruktúry –(oprávnené iba pri objektoch slúžiacich verejnosti, ktoré sú v správe žiadateľa –
napr. školská infraštruktúra, sociálne a komunitné služby apod.)

Upozornenie: Rekonštrukcia pozemných komunikácií (cesty, chodníky, mostné objekty)je
oprávnená iba v prípade, ak je predmetom projektu aj výstavba nových pozemných komunikácií
(cesty, chodníky, mostné objekty).Predmet projektu musí bezprostredne spadať do rozsahu
úkonov súvisiacich so správou obce a jej majetku, tzn. do samosprávnej pôsobnosti podľa platných
právnych predpisov. Oprava a údržba pozemných komunikácii nie je oprávnená, musí sa jednať o
rekonštrukciu.
Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa. Maximálna výška príspevku: 1425 000,00 EUR.
Bližšie info nájdete TU

Podpora a rozvoj telesnej kultúry a športu
RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ:
 deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku
na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú,
 deti a mládež v tom, aby mohli vzájomne súťažiť, lebo to je prvá a najdôležitejšia motivácia
každého športovca,
 organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzané
športové výkony detí a mládeže
 súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite,
 materiálovo-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.
PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 2. 7. do 15. 8. 2019
HLASOVANIE:
od 1. 9. do 30. 9. 2019
VYHLÁSENIE VÍŤAZNÝCH PROJEKTOV:
2. 10. 2019
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?
 materské, základné a stredné školy,
 mimovládne neziskové organizácie,
 mesto alebo obec,
 verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.
Bližšie info nájdete TU

Pamätaj!
Program má za cieľ podporiť projekty prístupu k ochrane, reštaurovaniu kultúrnych pamiatok,
prípravy a realizácie obnovy kultúrnych pamiatok alebo projekty identifikácie, dokumentácie,
prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými
hodnotami.
Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:
Žiadateľom o podporu môžu byť majitelia kultúrnych pamiatok, ktorými sú:
 podnikateľské subjekty, len v spolupráci s mimovládnou organizáciou - predkladateľ
 samosprávy miest a obcí
 mimovládne organizácie
 účelové zariadenia cirkvi a náboženskej spoločnosti
Aké projekty podporíme – Tematické zameranie:
O podporu sa môžu uchádzať projekty zamerané na obnovou pamiatok, ktoré majú štatút kultúrnej
pamiatky, nachádzajú sa v pamiatkovej zóne alebo v pamiatkovej rezervácii a to na realizáciu:
 reštaurátorských prác, tradičných stavebných technológií a umelecko-remeselných prác pri
obnove
 obnovy pamiatok v kritickom stavebno-technickom stave
 obnovy drevenej sakrálnej architektúry vrátane reštaurovania mobiliáru a interiérov
 realizácie workshopov zameraných na podporu tradičných stavebných technológií a
umelecko-remeselných prác
 monitoringu, dokumentácie pamätihodností a publikovania odbornej literatúry v oblasti
ochrany pamiatkového fondu

Rozpočet a financovanie:
Celková suma vyčlenená na program v tomto roku je 60 000 EUR. Jeden projekt môže získať
maximálnu sumu 8 000 EUR.
Do rozpočtu je možné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou projektu.
Časový harmonogram programu a aktivít:
31. 7. 2019 do 24:00 – uzávierka predkladania žiadostí, na projekty realizované do konca roka
2019
16. 8. 2019 – hodnotenie žiadostí
19. 8. 2019 – zverejnenie výsledkov
19. 8. – 30. 11. 2019 – realizácia podporených projektov
Kritériá hodnotenia:
 realizovateľnosť a udržateľnosť projektu
 efektívne nastavenie financovania a adekvátnosť rozpočtových položiek
 skúsenosť žiadateľa s realizáciou projektov
V programe nepodporíme projekty určené úzkej skupine ľudí, bez verejnoprospešného účelu.
Bližšie info nájdete TU

Na prírodno
Jednou z priorít Nadácie EPH je aj ochrana a zachovávanie životného prostredia. Cieľom
programu je podpora projektov inštitúcií a organizácií v oblasti ochrany a zachovávania prírodných
pamiatok. Rovnako sa zameriava aj na tvorbu a obnovu turistických chodníkov, ochranu a
revitalizáciu významných prírodných úkazov, lokalít, zaujímavostí, vodných tokov, tvorbu
ekokoridorov a na podporu ďalších aktivít venujúcich sa ochrane prírody a environmentalistike.
Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:
 mimovládne organizácie
 samosprávy miest a obcí
 školy a školské zariadenia
 komunitné centrá
Aké projekty podporíme:
 čistenia, obnovy, revitalizácie verejných priestorov, vodných tokov a plôch
 tvorby a revitalizácie/zveľaďovania lokalít, trás a chodníkov (cyklochodníky, cyklotrasy,
náučné chodníky, turistické trasy, rozhľadne a pod.)
 sprístupnenia a propagácie prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít
 tvorba záhrad, sadov na verejných priestoroch
 inštalácie informačných panelov, oddychových zariadení či iných prvkov
verejnoprospešného charakteru (stojany na bicykle, prístrešky, lavičky a pod.)
Rozpočet a financovanie:
V programe prerozdelíme celkovo 50 000 EUR. Jeden projekt môže získať maximálnu výšku
podpory 3 000 EUR. Do rozpočtu je možné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou projektu.
Časový harmonogram programu a aktivít:
31.7.2019 do 24:00 uzávierka predkladania žiadostí na projekty realizované max. do konca roka
2019
31. 7. – 16. 8. 2019 hodnotenie žiadostí
19. 8. 2019 zverejnenie výsledkov
19. 8. – 30. 11. 2019 realizácia podporených projektov
Bližšie info nájdete TU
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