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ÚPVII spustil dve dvojfázové výzvy, podporí inovačné zoskupenia i
startupy
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) spúšťa ďalšie jedinečné
výzvy, ktoré majú v dvoch fázach rozprúdiť inovačný ekosystém na Slovensku pomocou
finančnej pomoci akcelerátorom, inkubátorom a tiež startupom.
„Náš úrad pokračuje v podpore mladých slovenských inovatívnych firiem pomocou svojho
jedinečného modelu hybridného financovania, ktorý spája investície z verejných i súkromných
zdrojov. Tentokrát chceme okrem priamej pomoci malým a stredným podnikom podporiť aj
inovačné zoskupenia ako sú akcelerátory a inkubátory, ktoré vyhľadávajú firmy s inovačným
potenciálom. V rámci prvej fázy podporíme práve lokálne inovačné zoskupenia, ktoré pripravia
vzdelávacie programy pre slovenské inovatívne firmy s minimálnou dĺžkou trvania dva týždne.
V druhej fáze podporíme osem konkrétnych firiem s inovatívnymi riešeniami a tieto firmy absolvujú
pobyty v známych akcelerátoroch v USA a Izraeli, aby tu našli potenciálnych investorov a otvorili
sa im tak dvere na globálny trh. Obdobná podpora inovačného ekosystému z verejných zdrojov sa
poskytuje napríklad v Rakúsku,“ uviedol vicepremiér Richard Raši s tým, že dve dvojfázové výzvy
na podporu dvoch inovačných zoskupení (akcelerátorov, inkubátorov) a ôsmich inovatívnych
firiem sú v celkovej výške 830 000 eur. Prvá fáza výziev je otvorená do 26. júla tohto roku, druhé
fázy budú ukončené 27. septembra 2019.
Dvojfázová výzva, na základe ktorej dva startupy absolvujú intenzívny tréning v americkom
akcelerátore, je určená pre inovatívne projekty zo sociálnej oblasti, informačných a komunikačných
technológií a energetiky. Výzva týkajúca sa pobytu šiestich firiem v akcelerátore v Izraeli je
vyhlásená pre projekty z oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológií.
„Do akcelerátorov v USA a Izraeli sme už poslali slovenské firmy, ktoré sa na základe tejto šance
vypracovali z lokálneho hráča na globálneho. Dobrým príkladom je firma Damalis, ktorá uspela vo
výzve nášho úradu na digitalizáciu verejnej správy mesta s riešením rozšírenej reality Cviker. Po
absolvovaní pobytu v akcelerátore vo Virgínii sa jej zakladateľom otvorili dvere na americký trh,
kde spolupracujú s telekomunikačnými operátormi ako je napríklad T-Mobile US alebo Comcast,“
povedal R. Raši.
Ďalších šesť firiem, ktoré uspeli vo výzvach úradu vicepremiéra, minulý týždeň oficiálne ukončili
dvojmesačný program Innovation Leaders Open Gate v izraelskom Tel Avive Spoločnosti počas
finálneho podujatia takzvaného Demo Day dostali príležitosť predstaviť inovatívne riešenia pred
odbornou porotou, investormi a zástupcami médií.
Zdroj a bližšie info TU

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu
budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dňa 1. júla 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.
Cieľom pomoci, poskytovanej podľa tejto výzvy, je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej
republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry.
Zameranie: výstavba, prestavba a rekonštrukcia verejne prístupných elektrických nabíjacích
staníc.
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 1. 7. 2019
Dátum uzavretia: 1. 10. 2019
Oprávnení žiadatelia: obec, VÚC a nimi zriadené organizácie
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov štátneho rozpočtu vyčlenených na výzvu je
500 000 EUR.

Financovanie celkových oprávnených výdavkov projektu: 95 % dotácie zo štátneho rozpočtu a 5
% vlastné zdroje žiadateľa.
Najnižšia výška dotácie: 2 500 EUR
Najvyššia výška dotácie: 5 000 EUR
Predloženie žiadosti:
Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie spolu so všetkými prílohami vykonávateľovi iba
v elektronickej forme v zmysle podmienok definovaných v tejto výzve. Žiadateľ predkladá
vyplnený formulár žiadosti, vrátane všetkých povinných príloh k žiadosti (originály príloh, resp.
overené kópie dokumentov), prostredníctvom elektronickej schránky vykonávateľa zriadenej v
rámci Ústredného portálu verejnej správy, ktoré musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom, alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym
certifikátom, alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou. Do predmetu správy je potrebné uviesť
kód výzvy, t. j. č.: 18409/2019-4210-36886.
Bližšie info nájdete TU

Európsky orgán práce bude na Slovensku
13. júna 2019, tesne pred zasadnutím Rady pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie
a spotrebiteľské záležitosti, na ktorom ministri formálne schvália nariadenie, ktorým sa zriaďuje
Európsky orgán práce, sa členské štáty dohodli na tom, že sídlom Európskeho orgánu práce bude
Bratislava.
Výber sídla Európskeho orgánu práce je výsledkom spoločnej dohody zástupcov vlád členských
štátov po tom, čo kritériá a postup 13. júna 2019, tesne pred zasadnutím Rady pre zamestnanosť,
sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, na ktorom ministri formálne schvália
nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce, sa členské štáty dohodli na tom, že sídlom
Európskeho orgánu práce bude Bratislava. Výber sídla Európskeho orgánu práce je výsledkom
spoločnej dohody zástupcov vlád členských štátov po tom, čo kritériá a postup.

i-Portunus: mobilita už aj pre umelcov a profesionálov v oblasti kultúry
Európska únia po prvýkrát financuje medzinárodnú mobilitu umelcov a profesionálov v oblasti
kultúry v rámci projektu i-Portunus. Je to nový projekt, podobný projektu Erasmus, určený pre
umelcov a odborníkov primárne zo sektorov múzického a vizuálneho umenia, ktorí pochádzajú z
krajín zúčastňujúcich sa na programe Kreatívna Európa. Mobilita bude krátkodobá (15-85 dní) a
flexibilná (možnosť viacerých destinácií).
Pre úspešnosť prvej výzvy bola 3.6.2019 spustená druhá výzva na podávanie žiadostí a tretia
výzva je naplánovaná na začiatok júla.
Záujemcovia môžu kontaktovať priamo (v ktoromkoľvek jazyku programu Kreatívna Európa)
projektovú manažérku i-Portunus, pani Evu Blaute na mailovej adrese: eva.blaute@goethe.de
Bližšie info nájdete na TU

VÝZVA č. BK-1/2019 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie
na podporné programové aktivity
Cieľom výzvy je v súlade s § 4 ods. 1 písm. a) zákona o fonde podpora činností zameraných na
dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky v oblasti ochrany a využívania vôd, a to na
opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu kvality vody v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd.
Dotácia v rámci tejto výzvy je určená na nasledovné aktivity:
1.rekonštrukcia alebo rozšírenie čistiarní odpadových vôd (ďalej len „ČOV“) so zameraním na
splnenie požiadaviek stanovených v smernici Rady č.91/271/EHS očistení komunálnych
odpadových vôd v znení neskorších predpisov a v nariadení vlády Slovenskej republiky č.269/2010

Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších
predpisov,
2.budovanie systému verejných kanalizácií (ČOV a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v
súčasnosti nemajú vybudovanú ČOV, alebo ČOV nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa
požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd podľa požiadaviek stanovených v smernici Rady
91/271/EHS očistení komunálnych odpadových vôd v znení neskorších predpisov a nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie
dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov alebo ČOV sa nachádza v inej obci,
3.rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete (verejnej kanalizácie), podmienkou
poskytnutia dotácie je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na existujúcej, kapacitne
vyhovujúcej ČOV,
4.budovanie kanalizačných prípojok, pričom z dotácie Environmentálneho fondu bude financovaná
tá časť kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto
verejné priestranstvo prvý raz opúšťa.
Oprávnení žiadatelia o dotáciu.
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi o dotáciu:
1.obec, ak sa podporné programové aktivity týkajú jej územia,
2.záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú len obce, a to za podmienky, že
subjekty špecifikované v bodoch 1. a 2. budú využívať zrealizované aktivity, ktoré budú mať povahu
vodohospodárskej infraštruktúry a tá:
a)bude mať charakter všeobecnej infraštruktúry a bude slúžiť na poskytovanie služieb koncovým
užívateľom za rovnakých a nediskriminačných podmienok a súčasne
b)bude mať charakter prirodzeného monopolu a jej financovanie z verejných prostriedkov nie je
spôsobilé ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie a nenarúša hospodársku súťaž
medzi členskými štátmi Európskej únie.
Žiadateľ o dotáciu je oprávnený predložiť iba jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorá je platná
pre túto výzvu (t. j. o poskytnutí dotácie na základe tejto žiadosti je možné rozhodnúť do 31. 10.
2019).
Maximálna a minimálna výška dotácie na jednu žiadosť o poskytnutie dotácie sa nestanovuje.
Maximálna miera podpory formou dotácie je 100 % z oprávnených nákladov projektu.
Termín na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie je do 31. 07.2019 (vrátane).
Bližšie info nájdete TU

Environmentálny fond zverejnil špecifikáciu činností podpory na rok
2020
Termín na predloženie žiadostí je do 31. 10. 2019.
Maximálna miera podpory formou dotácie je 95% z oprávnených nákladov projektu pri dodržaní
podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov
projektu.
A. Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA
Činnosť A1 Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
V rámci činnosti A1je možné realizovať nasledovnú aktivitu:
1.modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody
Činnosť A2 Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania
obnoviteľných zdrojov
V rámci činnosti A2 je možné realizovať nasledovnú aktivitu:
1.budovanie/modernizácia/výmena zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie (v
prípade biomasy, iba mimo oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia, spôsobenou zvýšenou
koncentráciou prachových častíc) a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody.
Činnosť A3 Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom
adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia
V rámci činnosti A3 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1.nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a komunikácií(ďalej len „komunálne vozidlo“),
2.výsadba zelene (stromy v kombinácii s:kríkmi, trávou alebo zatrávňovacími dlažbami)(ďalej len
„výsadba zelene“),
3.kombinácia vyššie uvedených aktivít.
B. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD
Podporované činnosti pre najmenej rozvinuté okresy

Činnosť BK1AP Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
V rámci činnosti BK1AP je možné realizovať nasledovnúaktivitu:1.rozšírenie alebo intenzifikácia
existujúcej čistiarne odpadových vôd.
Činnosť BK2APČistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných
obyvateľov
V rámci činnosti BK2AP je možné realizovať nasledovné aktivity:
1.budovanie stokovej siete,
2.budovanie čistiarne odpadových vôd,
3.budovanie kanalizačnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde
toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa (ďalej len „kanalizačná prípojka“),
4.kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Činnosť BK3AP Ochrana vodných zdrojov
V rámci činnosti BK3AP je možné realizovať nasledovné aktivity:
1.budovanie stokovej siete,
2.budovanie čistiarne odpadových vôd,
3.budovanie kanalizačnej prípojky,
4.kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Činnosť BK4AP Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných
obyvateľov
V rámci činnosti BK4AP je možné realizovať nasledovné aktivity:
1.budovanie stokovej siete,
2.budovanie čistiarne odpadových vôd,
3.budovanie kanalizačnej prípojky,
4.kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Činnosť BK5AP Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
V rámci činnosti BK5AP je možné realizovať nasledovné aktivity:
1.rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete,
2.budovanie kanalizačnej prípojky,
3.kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Činnosť BV1AP Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
V rámci činnosti BV1AP je možné realizovať nasledovné aktivity:
1.budovanie vodovodnej siete,
2.budovanie prívodných vodovodných radov,
3.budovanie vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde
toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa (ďalej len „vodovodná prípojka“),
4.kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Činnosť BV2AP Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
V rámci činnosti BV2AP je možné realizovať nasledovné aktivity:
1.budovanie vodovodnej siete,
2.budovanie prívodných vodovodných radov,
3.budovanie vodárenských zdrojov,
4.budovanie vodovodnej prípojky,
5.kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Činnosť BV3AP Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
V rámci činnosti BV3AP je možné realizovať nasledovné aktivity:
1.rozšírenie alebo rekonštrukcia vodovodnej siete,
2.budovanie vodovodnej prípojky,
3.kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Činnosť BV4AP Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených
zariadení
V rámci činnosti BV4AP je možné realizovať nasledovné aktivity:1.úprava a rekonštrukcia
vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení.
Činnosť BR1Rybárstvo
V rámci činnosti BR1je možné realizovať nasledovné aktivity:
1.vytváranie vhodných podmienok na reprodukciu najmä pôvodných druhov rýb,
2.reintrodukcia pôvodných druhov rýb prostredníctvom vysadzovania ikier a rýb vo všetkých
vekových kategóriách do vodných tokov,
3.revitalizáciu vodných tokov (prečistenie, prehĺbenie, úpravu koryta, zvýšenie prietoku a pod.),
4.revitalizáciu rybársky využívaných ostatných vodných plôch,

5.rekonštrukcia alebo dobudovanie rybníkov a rybochovných zariadení slúžiacich na odchov násad
pôvodných druhov rýb určených na zarybnenie vodných plôch s rybárskym využitím,
6.regulačný lov inváznych nepôvodných druhov rýb uvedených v § 10 ods. 3 vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č.381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.216/2018
Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov,
7.zarybnenie v dôsledku mimoriadnej udalosti,
8.ichtyologický prieskum vykonávaný v súvislosti s niektorou z aktivít,
9.monitoring vybraných druhov rýb a rybích populácií vo vodných tokoch nachádzajúcich sa v
chránenom území (§ 17 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov),
10.kombinácia vyššie uvedených aktivít.
C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z
POHĽADU ODPADOV
Činnosť C1 Triedený zber komunálneho odpadu
V rámci činnosti C1 je možné realizovať nasledovnú aktivitu:
1.zakúpenie traktorov, malotraktorov, vlečiek a čelných nakladačov a hákového nosiča kontajnerov
(ďalej len „zakúpené vozidlo“),zakúpenie kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu,
ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov (ďalej len „zakúpené kontajnery“).
Činnosť C2 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
V rámci činnosti C2 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1.výstavba malej kompostárne,
2.zakúpenie kompostérov, mulčovačov, drviča drevnej hmoty, rotačných triedičov,
3.osveta vo forme letákov v kombinácii s aktivitou 1,alebo 2,
4.kombinácia vyššie uvedených aktivít
Činnosť C3 Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov
a centier opätovného používania
V rámci činnosti C3 je možné realizovať nasledovné aktivity na pozemku vo vlastníctve žiadateľa:
1.vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné
použitie,
2.dobudovanie/rekonštrukcia zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie
a opätovné použitie,
3.nákup zberných nádob a kontajnerov pre zberný dvor na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
4.zriadenie a činnosť centier opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného
používania a informačnej kampane,
5.kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2020 podľa § 4 ods. 1 písm. a h)zákona o
Environmentálnom fonde (dotácie z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov)
Termín na predloženie žiadostí je do 31.10.2019
Maximálna miera podpory formou dotácie je100%zoprávnených nákladov projektu pri súčasnom
rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory formou dotácie.
C. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z
POHĽADU ODPADOV
Činnosť C4Triedený zber komunálneho odpadu
V rámci činnosti C4 je možné realizovať nasledovnúaktivitu:1.zakúpenie traktorov, malotraktorov,
vlečiek, čelných nakladačov a hákového nosiča kontajnerov (ďalej len „zakúpené vozidlo“),
zakúpenie kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu, ktoré nespadajú pod rozšírenú
zodpovednosť výrobcov (ďalej len „zakúpené kontajnery“).
Činnosť C5 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
V rámci činnosti C5 je možné realizovať nasledovné aktivity:
1.výstavba malej kompostárne2,
2.zakúpenie kompostérov, mulčovačov, drviča drevnej hmoty, rotačných triedičov,
3.osveta vo forme letákov v kombinácii s aktivitou 1 a2,
4.kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Činnosť C6 Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov
a centier opätovného používania

V rámci činnosti C6 je možné realizovať nasledovné aktivity na pozemku vo vlastníctve žiadateľa:
1.vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné
použitie,
2.dobudovanie/rekonštrukcia zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie
a opätovné použitie,
3.nákup zberných nádob a kontajnerov pre zberný dvor na triedený zber zložiek komunálnych
odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
4.zriadenie a činnosť centier opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného
používania a informačnej kampane,
5.kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Bližšie info nájdete TU

Mikrograntový fond Program Active Citizens Fund – Slovakia
Dátum vyhlásenia výzvy:
22. október 2018
Dátum aktualizácie výzvy:
1. júl 2019
Táto výzva bude otvorená do úplného rozdelenia alokovaných finančných prostriedkov.
Žiadosti o grant môžu žiadatelia predkladať najneskôr do 1. februára 2021.
Zameranie výzvy
Celkovým cieľom programu ACF je posilnenie občianskej spoločnosti, aktívneho občianstva a
postavenia zraniteľných skupín.
Oprávnený žiadateľ je organizácia registrovaná v SR v jednej z nasledovných kategórií:
a) občianske združenie podľa Zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov;
b) nadácia podľa Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách;
c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa Zákona č.
213/1997 Z. z.
d) neinvestičný fond podľa Zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch;
e) nezisková organizácia registrovaná podľa Zákona č. 116/85 Zb. o podmienkach činnosti
organizácií s medzinárodným prvkom;
f) združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb.
g) Slovenský Červený kríž podľa zákona 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži.
Financovanie projektu
a) príspevku z programu vo výške najviac 90 % z celkových oprávnených nákladov na projekt;
b) spolufinancovania príjemcu a projektového partnera (partnerov) vo výške najmenej 10 % z
celkových oprávnených nákladov na projekt. Spolufinancovanie je možné vo forme
finančných príspevkov a vo forme dobrovoľníckej práce, pričom dobrovoľnícka práca
nemôže presahovať 50 % spolufinancovania.
Dĺžka realizácie projektu v rámci tejto výzvy musí byť maximálne 12 mesiacov.
Bližšie info nájdete TU

Výzva 3/2019
V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na
základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie alebo
dotácie v kombinácii s pôžičkou v
podprograme 2.1 - Distribúcia a prezentácia audiovizuálnych diel
Priority podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu v programe 2 pre túto výzvu sú:
 distribúcia slovenských kinematografických diel s dôrazom na ich efektívnu distribučnú a
marketingovú stratégiu, vo vzťahu k obsahu diela, cieľovej skupine a spôsobu šírenia,
 distribúcia kinematografických diel určených pre detského diváka v Slovenskej republike
(vrátane výroby slovenského znenia),
 komplexné a kontinuálne zabezpečenie prezentácie slovenskej audiovizuálnej kultúry a
priemyslu
 zabezpečenie účasti slovenských audiovizuálnych diel na podujatiach v zahraničí.

Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom
vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy
sa predkladajú od 14. mája 2019 do 14. októbra 2019.
Bližšie info nájdete TU

Výzva 4/2019
V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na
základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie (v
obidvoch programoch), štipendia (v programe 3) alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou (v
programe 4)
 Programe 3 - Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry
 Programe 4 - Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike
Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom
vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa
Audiovizuálnemu fondu predkladajú od 26. marca 2019 do 9. septembra 2019.
Bližšie info nájdete TU

Výzva 5/2019
V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na
základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie
dotácie alebo štipendia s určením na zabezpečenie vývoja kinematografických diel
v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel
podprogramy 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1
Priority podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu v programe 1 pre túto výzvu, sú:
• tvorivé stvárnenie témy s dôrazom na medzinárodný koprodukčný a distribučný potenciál
projektu kinematografického diela,
• tvorivé rozvíjanie filmových žánrov s dôrazom na divácky a umelecký potenciál projektu
audiovizuálneho diela.
Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom
vo výzve na predkladanie žiadostí. Audiovizuálny fond určil, že žiadosti na základe tejto výzvy sa
Audiovizuálnemu fondu predkladajú od 26. marca 2019 do 14. októbra 2019.
Bližšie info nájdete TU

Výzva na zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a
podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents)
Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho
potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a
podpora dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging talents).
Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2019-49
Prioritná os: 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Špecifický cieľ: 3.1 - Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných
miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého
prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3:
Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného operačného programu na
zakladanie kreatívnych centier (centralizovaná podpora) a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe
(emerging talents).
Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených
na výzvu je 87 819 458 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných

prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a
investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.
Cieľom výzvy je stimulovať podporu udržateľnej zamestnanosti a podporiť tvorbu pracovných miest
v kultúrnom a kreatívnom priemysle vytvorením priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho
talentu a netechnologických inovácií.
Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné predkladať do 30.
10. 2019.
Dátum vyhlásenia výzvy: 04.07.2019
Dátum uzavretia výzvy: 30.10.2019
Typ výzvy: uzavretá
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:
subjekty verejnej správy, a to:
 subjekty ústrednej správy – organizácie štátnej správy
 subjekty ústrednej správy – ostatné subjekty verejnej správy
 subjekty územnej samosprávy
Bližšie info nájdete TU

Výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov
podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej
republike a vo Francúzskej republike
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie
spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo
Francúzskej republike.
Zámery a ciele verejnej výzvy
V rámci verejnej výzvy SK-FR 2019 možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí
výskumu a vývoja. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo
zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:
 príprava spoločných medzinárodných projektov;
 príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
 aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
 vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
 zbieranie výskumných materiálov;
 zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).
Žiadateľ bude v predloženej žiadosti sám indikovať odbor vedy a techniky, do ktorého žiadosť patrí.
Žiadosti môžu predkladať slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby – podnikatelia bez
obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.
Predkladanie žiadostí
Lehota na predkladanie žiadostí je od 01. júla 2019 do 02. septembra 2019.
Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na
podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke
agentúry www.apvv.sk. Elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov sa
uzatvorí dňa 02. septembra 2019 o 12.00 hodine. Agentúra nezaručuje úspešné
odoslanie elektronických formulárov prostredníctvom elektronického systému na podávanie
žiadostí na riešenie projektov v prípade preťaženia systému alebo odosielania elektronickej verzie
žiadosti v posledných hodinách pred uzatvorením systému. Žiadateľ v takomto prípade preberá
plnú zodpovednosť za neúspešné odoslanie elektronickej verzie žiadosti. V listinnej podobe sa
podávajú výhradne požadované časti žiadosti vygenerované systémom, ktoré sú uvedené v prílohe
1 Úplného znenia výzvy. Žiadateľ je povinný doručiť na adresu agentúry (Agentúra na podporu
výskumu a vývoja, Mýtna 23, P.O.BOX 839 04, 839 04 Bratislava 32) požadované časti žiadosti v
lehote najneskôr do 02. septembra 2019. Lehota na predkladanie žiadostí je zachovaná, ak sa
žiadosť posledný deň lehoty podá orgánu, ktorý má povinnosť ju doručiť. V prípade nesplnenia
uvedenej lehoty, bude žiadosť vyradená. SK-FR 2019, Úplné znenie verejnej výzvy, 4/5
Do hodnotiaceho procesu zaradí agentúra výlučne žiadosti, ktoré súčasne spĺňajú všetky tri
nasledujúce kritériá:

a) žiadosť je podaná prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí na riešenie
projektov;
b) žiadosť musí byť predložená a následne hodnotená súčasne na slovenskej aj partnerskej strane.
Na slovenskej strane podáva žiadosť slovenský žiadateľ do agentúry a na
partnerskej strane podáva žiadosť partnerská organizácia podľa pokynov organizácie, ktorá
vyhlasuje výzvu v partnerskej krajine;
c) žiadosť spĺňa všetky podmienky verejnej výzvy SK-FR 2019.
Bližšie info nájdete TU

II. Výzva na predkladanie žiadosti o FP pre malé projekty
SKHU/ETA/1901
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným ako Vedúci
prijímateľ Strešných projektov Fondu malých projektov spolu s Košickým samosprávnym krajom a
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft, partnermi Strešných projektov, vyhlasujú Výzvu na
predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/1901 pre Prioritnú os 1 –
Príroda a kultúra a Prioritnú os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a
osôb žijúcich v pohraničnej oblasti v rámci Programu spolupráce Interreg V – A Slovenská republika
– Maďarsko.
Typ výzvy:
Otvorená výzva
Dátum zverejnenia:
01.04.2019
Termíny uzávierok hodnotiacich kôl: 30.06.2019; 30.09.2019; 15. 01. 2020
Dĺžka projektu:
max.12 mesiacov
Výzva je od 1.4.2019 nepretržite otvorená. Hodnotenie predložených žiadostí sa začne vždy po
termíne uzávierky hodnotiaceho kola.
Výška finančných prostriedkov vyčlenených na Výzvu:
Celková finančná alokácia pre Prioritnú os 1 (EFRR):
1 062 913,18 EUR
Celková finančná alokácia pre Prioritnú os 4 (EFRR):
3 699 074, 18 EUR
Minimálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu:
20.000 EUR
Maximálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu:
50.000 EUR
Podrobný popis Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty, vrátane
pravidiel oprávnenosti, podmienok predkladania a informácií o výberovom procese, si stiahnite celý
balík dokumentov Výzvy na webe http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadostio-fp.
Počas trvania výzvy budú pre žiadateľov organizované informačné dni na Slovensku a v Maďarsku,
ktoré budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Programu a
Vedúceho prijímateľa Strešných projektov Fondu malých projektov.
Bližšie info nájdete TU

„Malé zlepšenia eGov služieb“
Operačný program
Prioritná os
Investičná priorita

Špecifický cieľ

Schéma štátnej pomoci
Fond
Typ výzvy
Dátum vyhlásenia výzvy
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1:
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2:

Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020
7, Informačná spoločnosť
IP 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci
elektronickej štátnej správy, elektronického
vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej
kultúry a elektronického zdravotníctva
7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre podnikateľov,
7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti
eGovernment služieb pre občanov.
Neuplatňuje sa
Európsky fond regionálneho rozvoja
otvorená
18.07.2019
21.10.2019
21.01.2020

Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:
- právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej
republiky v zmysle § 3 ods. 1 písmena a) a c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„register“),
- právnické osoby mimo Bratislavského kraja, zapísané v registri v zmysle § 3 ods. 1 písmena b)
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:
Žiadateľ je povinný mať schválenú štúdiu uskutočniteľnosti (ďalej len „ŠU“) sekciou informačných
technológii verejnej správy (ďalej len „SITVS“) v Meta IS, vypracovanú v súlade s Národnou
koncepciou informatizácie verejnej správy a s minimálnymi obsahovými a formálnymi náležitosťami
definovanými v Prílohe č. 16 výzvy.
Príloha č. 16 výzvy zároveň obsahuje odkaz na:
Prílohu č. 11 výzvy: Zmapované okruhy optimalizovaných procesov,
Prílohu č. 12 výzvy: Zoznam a popis oprávnených atribútov e-služieb,
Prílohu č. 13 výzvy: Jednotný dizajn manuál elektronických služieb,
Prílohu č. 14 výzvy: Služby monitorované v rámci eGovernment Benchmark,
Prílohu č. 15 výzvy: 25 prioritných životných situácií,
Prílohu č. 19 výzvy31: Životné udalosti a očakávané výstupy cezhraničných služieb, ktoré sú
relevantné pre spracovanie ŠU.
Žiadateľ je povinný vybrať hlavné aktivity projektu zo zoznamu hlavných aktivít zadefinovaných v
Príručke pre žiadateľa PO7 OPII – DOP, kapitola C.2, bod 4, tab. č. 2. Hlavné aktivity projektu
musia byť vo vecnom súlade s niektorými z nasledovných typov oprávnených aktivít OPII v rámci
špecifického cieľa 7.3 a 7.4:
A. Kompozícia elektronických služieb do zjednodušených životných situácií,
B. Zavedenie inovatívnych elektronických služieb VS pre občanov a podnikateľov,
C. Zavedenie služieb a aplikácií pre mobilný government,
D. Riešenie cezhraničnej kompatibility.
Bližšie info nájdete TU

„Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“
Operačný program
Prioritná os
Investičná priorita

Špecifický cieľ1

Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020
7, Informačná spoločnosť
IP 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci
elektronickej štátnej správy, elektronického
vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej
kultúry a elektronického zdravotníctva
7.5 Zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej
správy vo forme otvorených dát
7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie
verejnej správy IKT prostriedkami
Neuplatňuje sa
Európsky fond regionálneho rozvoja
Otvorená
18.07.2019
21.10.2019
21.01.2020

Schéma štátnej pomoci
Fond
Typ výzvy
Dátum vyhlásenia výzvy
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1:
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2:
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:
- právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej
republiky v zmysle § 3 ods. 1 písmena a) a c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„register“),

- právnické osoby mimo Bratislavského kraja, zapísané v registri v zmysle § 3 ods. 1 písmena b)
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Oprávnenosť partnera:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými partnermi:
- právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej
republiky v zmysle § 3 ods. 1 písmena a) a c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„register“),
- právnické osoby mimo Bratislavského kraja, zapísané v registri v zmysle § 3 ods. 1 písmena
b) 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:
Žiadateľ je povinný vybrať hlavné aktivity projektu zo zoznamu hlavných aktivít zadefinovaných v
Príručke pre žiadateľa PO7 OPII – DOP, kapitola C.2, bod 4, tab. č. 2. Hlavné aktivity projektu
musia byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OPII v rámci špecifického
cieľa 7.5 a 7.7:
G. Implementácia nástrojov pre zdieľanie, integráciu a riadenie kvality dát s dôrazom na
otvorené dáta (relevantné pre špecifický cieľ 7.5)
J. Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT (relevantné pre
špecifický cieľ 7.7)
Bližšie info nájdete TU

„Migrácia ISVS do IaaS“
Operačný program
Prioritná os
Investičná priorita

Špecifický cieľ

Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020
7, Informačná spoločnosť
IP 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci
elektronickej štátnej správy, elektronického
vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej
kultúry a elektronického zdravotníctva
7.8 Racionalizácia prevádzky informačných
systémov pomocou eGovernment cloudu
Neuplatňuje sa
Európsky fond regionálneho rozvoja
otvorené
18.07.2019
21.10.2019
21.01.2020

Schéma štátnej pomoci
Fond
Typ výzvy
Dátum vyhlásenia výzvy
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1:
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2:
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:
- právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej
republiky v zmysle § 3 ods. 1 písmena a) a c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„register“),
- právnické osoby mimo Bratislavského kraja, zapísané v registri v zmysle § 3 ods. 1 písmena b)
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:
Žiadateľ je povinný vybrať hlavné aktivity projektu zo zoznamu hlavných aktivít zadefinovaných v
Príručke pre žiadateľa PO7 OPII – DOP, kapitola C.2, bod 4, tab. č. 2. Hlavné aktivity projektu
musia byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OPII v rámci špecifického
cieľa 7.8:
O. Prechod prevádzky informačných systémov VS do eGovernment cloudu.
Bližšie info nájdete TU

Instasúťaž Tour de STROM
Čas prázdnin láka viacerých cestovať a navštevovať neprebádané časti nádherného Slovenska.
A čo tak objaviť i nádherné stromy? Nadácia Ekopolis, ktorá tento rok zastrešuje 17. ročník ankety
Strom roka, vyhlasuje letnú súťaž „Tour de STROM“ na sociálnej sieti Instagram, do ktorej sa môžu
zapojiť všetci cestovatelia a milovníci stromov.
Zapojiť sa do súťaže je naozaj veľmi jednoduché. Ak sa ocitnete pri strome z finálovej dvanástky
tohtoročnej ankety Strom roka, stačí sa so stromom odfotiť, zavesiť fotku na Instagram a označiť
ju #anketastromroka2019 a @nadaciaekopolis, a ste v hre o pekné ceny. Vyberáme tú
najoriginálnejšiu fotografiu.
Bližšie info ako i mapu nájdete TU

Innovation Impact Grant Programme
Cieľom grantového programu Expo Live Innovation Impact Grant je financovať nové a inovatívne
riešenia, ktoré sú v súlade s celkovou témou dubajského veľtrhu Expo 2020: „Prepojenie mysle,
vytváranie budúcnosti“. Tri podtémy Expo: Príležitosť, Mobilita a udržateľnosť, sú oblasťami ktoré
budú finančne podporené.
Podporované oblasti:
Výzva sa zameriava na inovatívne riešenia spoločenských a evnironmentálnych problémov.
Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,
Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Veľké podniky, Akademický sektor
Bližšie inof nájdete TU

i-Portunus (3.výzva)
i-Portunus je projekt, ktorý bol vybraný a financovaný programom Kreatívna Európa Európskej
únie. Podporuje krátkodobú mobilitu umelcov a odborníkov v oblasti kultúry.
Podporované oblasti:
Výzva podporuje mobility maldých umelcov v rámci krajín Kreatívnej Európy.
Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,
Prešovský kraj, Trenčiansky kraj
Oprávnení žiadatelia:
Mimovládne organizácie
Bližšie info nájdete TU

26.7.2019 Výzva "Podpora zlepšovania študijných výsledkov a
kompetencií žiakov" - OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský
orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora zlepšovania
študijných výsledkov a kompetencií žiakov“.
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01
Oprávnenými právnymi formami žiadateľov v zmysle Schémy pomoci de minimis na
podporu vzdelávania (v aktuálnom znení) sú:




nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (založená v zmysle
zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby v znení neskorších predpisov), zapísaná v Registri mimovládnych
neziskových organizácií
občianske združenie (založené v zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v
znení neskorších predpisov), zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácií



nadácia (založená v zmysle zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov), zapísaná v Registri zapísaná mimovládnych
neziskových organizácií
 účelové zariadenia cirkvi podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a
postavení cirkví a náboženských spoločností, registrované Ministerstvom kultúry
Slovenskej republiky
Typ výzvy: Otvorená
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 15.10.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 29.11.2019
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3: termín bude zverejnený
Informácie o výzve „Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov“
nájdete aj na stránke ITMS2014+ na tomto linku:
https://www.itms2014.sk/vyzva?id=28820388-1c52-42c3-905a-299eb752533d
Postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+
nájdete tu: https://www.itms2014.sk/ako-vypracovat-vyhlasenu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje k tejto výzve
informačný seminár, ktorý sa bude konať:
6. augusta 2019 v Bratislave o 9:30 h. vo Vedeckom parku UK, Ilkovičova 8, 841 04
Bratislava (registrácia prebieha 20 minút pred začiatkom informačného seminára)
Bližšie info nájdete TU

Grantové kolo Nadácie Granvia
Nadácia Granvia vyhlásila 8. grantové kolo Nadácie Granvia.
Cieľ
Cieľom Nadácie GRANVIA je podporiť projekty sociálnej inklúzie a projekty, ktoré prispievajú k
potláčaniu rôznych foriem sociálnej exklúzie.
Špecifické ciele
Podporiť zamestnanosť – projekty zamerané na začlenenie do pracovného procesu dlhodobo
nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podporou odborného vzdelávania
a kvalifikácie týchto uchádzačov, projekty umožňujúce ich prepravu do zamestnania
Podporiť solidaritu – projekty zamerané na podporu vzdelávania a poskytovanie sociálnej pomoci
so zameraním sa na opätovné začlenenie do spoločnosti, zvyšovanie solidarity v spoločnosti,
občiansku uvedomelosť mladých ľudí, projekty umožňujúce ubytovanie sociálne vylúčených osôb
Nadácia GRANVIA podporuje dlhodobé projekty sociálneho zamerania, ktoré umožňujú
nezamestnaným opätovne získať zamestnanie, tým čo sa ocitli na okraji spoločnosti opätovne sa
do nej začleniť a taktiež napomáhajú k lepšiemu spolunažívaniu obyvateľstva. Projekty podporuje
nielen finančne, ale aj mobilizáciou zamestnancov zakladateľských spoločností nadácie a
partnerských spoločností, ktorí sa na realizácii podporených projektov osobne podieľajú.
Geografický záber: Slovenská republika
Konkrétne podporované oblasti
1. Prístup k zamestnaniu
Problém nájsť si svoje miesto v spoločnosti súvisí najmä s nezamestnanosťou. Nadácia GRANVIA
preto podporuje iniciatívy, ktoré sa týkajú týchto troch hlavných oblastí:
Inklúzia prostredníctvom práce:
Pomoc organizáciám, ktoré umožňujú osobám vylúčeným z trhu práce zoznámiť sa (opätovne) s
bežným pracovným životom, pričom tieto osoby môžu využiť vhodné školenia a odborné
poradenstvo.
Odborné vzdelávanie a kvalifikácia:
Podpora organizácií, ktoré ponúkajú rekvalifikačné vzdelávacie kurzy a pomáhajú osobám bez
kvalifikácie a dlhodobo nezamestnaným nájsť si prácu.
Doprava do zamestnania:
Nadácia podporuje projekty zamerané na zvýšenie mobility osôb bez dopravných prostriedkov,
ktoré si z tohto dôvodu nemôžu nájsť prácu.
2. Poskytovanie sociálnej pomoci
Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej
osoby alebo rodiny, resp. komunity. Riešenie krízovej sociálnej situácie fyzických osôb a rodiny.
Prevencia sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
3. Rozvoj solidarity v spoločnosti

V posledných rokoch sa aktivizujú viaceré neziskové organizácie, ktoré sa usilujú premeniť
sociálnu súdržnosť na skutočnosť. Nadácia GRANVIA sa angažuje v troch nasledovných
oblastiach:
Mládež a občianska uvedomelosť:
Nadácia podporuje projekty zamerané na zvyšovanie občianskej uvedomelosti, kolektívnej
zodpovednosti a pravidiel spolunažívania u mladých ľudí (napríklad nízko-prahové centrá).
Občianska uvedomelosť je aktívne konanie (dobra) v prospech verejnosti (komunity), zapojenie sa
do niečoho nad rámec seba samého, pozitívne prispievanie v prospech druhých. Napr.
dobrovoľnícke projekty na pomoc komunite (seniorov, sociálne odkázaných, čistenie životného
prostredia), fundraisingové aktivity pre komunitu - charitu (zber šatstva, pravidelné charitatívne
aktivity), aktívna participácia na kampani za čistejšie mesto, tútoring, príprava jedla pre
odkázaných, záujem o veci verejné (stretnutie s primátorom a diskusie pre prospech komunity),...
Nadácia podporuje dlhodobé projekty, nie jednorázové aktivity, s aktívnym zapojením cieľovej
skupiny.
Opätovné začlenenie do spoločnosti:
Podporujeme organizácie, ktorých cieľom je pomáhať osobám na okraji spoločnosti znovu si
vybudovať sebadôveru, dôstojný život, zabezpečovať si každodenné potreby a postupne sa
opätovne začleniť do spoločnosti (napríklad projekty zamerané na odbornú pomoc ľuďom
vylúčeným zo spoločnosti: bezdomovcom, drogovo závislým, ľuďom s fyzickým alebo mentálnym
hendikepom, deťom a mladým zo sociálne slabšieho prostredia, atď.).
Dostupnosť bývania:
Nadácia podporuje organizácie, ktoré pomáhajú tým najchudobnejším nájsť si bývanie a týmto
spôsobom im pomáhajú znovu získať stabilitu a spoločenský život (napríklad projekty zamerané
na chránené bývanie).
Časový harmonogram
Zverejnenie výzvy na predkladanie projektov: 22. júl 2019
Uzávierka žiadostí: 20. september 2019 - rozhoduje pečiatka pošty
Zverejnenie výsledkov: december 2019 (www.nadacia-granvia.sk)
Realizácia projektu: od 15. januára 2020 do 31. októbra 2020
Vyúčtovanie: do 14. novembra 2020
Bližšie info nájdete TU

Vianočný projekt
Ciele projektu:
Atraktívnou formou vzbudiť záujem detí z centier pre deti a rodiny, motivovať ich k aktivite
a kreativite, podporiť ich zmysel pre techniku, zručnosť, hravosť, predstavivosť a podporovať
v nich rast morálnych hodnôt.
Cieľová skupina:
Deti z centier pre deti a rodiny a náhradných rodín.
Zadanie projektu – téma v roku 2019:
Tohtoročná téma deťom pripomenie dôležitosť dobrých skutkov a hodnôt, ktoré si treba vážiť
počas celého roka – úcty a ohľaduplnosti voči druhým. Deti budú mať za úlohu vytvoriť
modelovú situáciu, ktorej súčasťou bude auto tolerancie. Novinkou v porovnaní s minulými
ročníkmi je práve stvárnenie celej modelovej situácie – auto bude súčasťou scény, ktorá bude
znázorňovať aké dobré skutky sa dajú vďaka autu vykonať alebo, v prípade ohľaduplnosti, čo
ohľaduplnosť znamená a ku komu všetkému a ako môžeme byť nielen počas jazdy
ohľaduplní (k ostatným ľuďom na ceste, k znevýhodneným, k dodržiavaniu nie len predpisov, ale
aj morálnych zásad, skupinám ľudí, škôlkarom, ľuďom na vozíčku a pod.).
Zapojte sa do projektu a vyhrajte zaujímavé ceny. Odmenených bude 5 najlepších
a najnápaditejších modelov, ktoré následne postúpia do súťažného druhého kola projektu.
Zamestnanci závodu Volkswagen Slovakia v Bratislave v ňom hlasovaním rozhodnú o troch
víťazných. Na výhercov čakajú hodnotné ceny a centrum pre deti a rodiny na prvom mieste
získa úplne nový Volkswagen up!
Ako sa zapojiť do projektu:
Zostrojením modelovej situácie s autom tolerancie a jej registráciou prostredníctvom elektronickej
žiadosti. Dôležitou súčasťou elektronickej žiadosti je video s vysvetlením modelovej situácie
a fotografie súťažnej modelovej situácie s autom tolerancie v dostatočnej kvalite (2x foto
modelovej situácie s autom tolerancie, 1x foto detí pri jej výrobe a 1x foto modelovej situácie

spolu s deťmi, ktoré ju vytvorili), ktoré sú jedným z rozhodujúcixh kritérií výberu naj modelov.
Žiadosť musí okrem toho obsahovať krátky popis použitých materiálov a hlavne vysvetlenie
modelovej situácie, kontaktné údaje na centrum pre deti a rodiny a vyplnenie Súhlasu dotknutých
osôb so spracúvaním osobných údajov a zverejnením obrazového materiálu a fotografií.
Ceny pre víťazov:
3. Finančný dar 1 000 € na zakúpenie vzdelávacích pomôcok alebo na vzdelávacie aktivity
a vecné ceny pre deti zapojené do projektu,
2. Finančný dar 1 500 € na zakúpenie vzdelávacích pomôcok alebo na vzdelávacie aktivity
a vecné ceny pre deti zapojené do projektu,
1. Automobil Volkswagen up! spolu s dotáciou 1.000 € na pohonné hmoty a vecné ceny pre deti
zapojené do projektu!
Časový harmonogram projektu:
Do 30.09: elektronická registrácia žiadostí, vysvetľujúcich videí a fotografií súťažných
modelových situácií s autami tolerancie vyhotovených deťmi
Do 31.10.2019: výber top 10 modelov
Do 15.11.2019: hlasovanie zamestnancov Volkswagen Slovakia, a.s. a Volkswagen Group
Services, s.r.o. o „naj“ modelovú sitáciu s autom tolerancie
29.11.2019: vyhodnotenie hlasovania a vyhlásenie víťazných centier pre deti a rodiny
Bližšie info nájdete TU

Výzva číslo VI. SKR 2019
Ministerstvo vnútra SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Výzva
číslo
VI.
SKR
2019
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Účel

Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej
výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života,
zdravia, majetku a životného prostredia na úseku
integrovaného záchranného systému podľa § 2 písm. a)
zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.

Vyhlasovateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dátum
zverejnenia

22. júla 2019

Termín
uzávierky

5. septembra 2019

Ministerstvo vnútra SR
Adresa
na
Sekcia krízového riadenia, Drieňová 22
predkladanie
826 04
žiadostí
Bratislava
Legislatívny
rámec

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“).

Oprávnení
žiadatelia

Žiadosť o dotáciu si môžu podať subjekty dotácií podľa §
3
zákona
č.
526/2010
Z. z.

Oprávnené
aktivity

Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty
zamerané
na
podporu
odbornej
prípravy,
preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti s cieľom
skvalitniť poskytovanie pomoci, ak je bezprostredne ohrozený
život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, na úseku
integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany podľa

osobitných predpisov, napr. zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z.
o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších
predpisov, zákon č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom
kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení
neskorších predpisov.
Oprávnenými aktivitami nie sú aktivity primárne zamerané na
podporu ochrany pred požiarmi podľa § 2 písm. c) zákona č.
526/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov
Trvanie
projektu

rok 2019

Podpora odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej
výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života,
zdravia, majetku alebo životného prostredia na úseku civilnej
Základný cieľ
ochrany obyvateľstva, integrovaného záchranného systému,
projektu
podpora jednotiek civilnej ochrany a pomocných orgánov
verejnej správy pôsobiacich v humanitárnej oblasti, záchrana
v horskom teréne a pod zemou.
Minimálna
výška
dotácie

1 000,- eur

Maximálna
výška
dotácie

5 000,- eur

Disponibilný
30 000,- eur
objem
Bližšie info nájdete TU

Výzva číslo VII. SKR 2019
Výzva číslo VII. SKR 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR.
Výzva číslo VII. SKR 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky

Účel

Podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia
a činností pri záchrane života, zdravia, majetku a životného
prostredia subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia,
majetku a životného prostredia na úseku integrovaného
záchranného systému podľa § 2 písm. b) zákona č. 526/2010
Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Vyhlasovateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dátum
zverejnenia

22. júla 2019

Termín
uzávierky

5. septembra 2019

Ministerstvo vnútra SR
Adresa
na
Sekcia krízového riadenia, Drieňová 22
predkladanie
826 04
žiadostí
Bratislava
Legislatívny
rámec

Zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“).

Oprávnení
žiadatelia

Žiadosť o dotáciu si môžu podať subjekty uvedené v §
3 zákona č. 526/2010 Z. z. .

Oprávnené
aktivity

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty zamerané na
podporu zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia
a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného
prostredia na úseku integrovaného záchranného systému
podľa osobitných predpisov, napr. zákon Národnej rady
Slovenskej
republiky
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom
záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, zákon č.
460/2007 Z. z o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku
a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 544/2002 Z.
z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.
Oprávnenými aktivitami nie sú aktivity primárne zamerané na
podporu ochrany pred požiarmi podľa § 2 písm. c) zákona č.
526/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov

Trvanie
projektu

rok 2019

Podpora zlepšenia materiálno technického zabezpečenia a
činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného
Základný cieľ prostredia
na
úseku
civilnej
ochrany
projektu
obyvateľstva, integrovaného záchranného systému, podpora
jednotiek civilnej ochrany a pomocných orgánov verejnej
správy pôsobiacich v humanitárnej oblasti.
Minimálna
výška
dotácie

7 000,- eur

Maximálna
výška
dotácie

20 000,- eur

Bližšie info nájdete TU
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