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Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/3.1.1/03
Podpora zamestnávania občanov
so zdravotným postihnutím
Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje, že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o
NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou priameho zadania a oprávneným
žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Bližšie info: http://www.employment.gov.sk/sk/esf/

VÝZVA PRE OZ: Podpora na miestny
rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov
v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
PRE OPATRENIE:
19 – Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER
PODOPATRENIE
19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
Oprávnení žiadatelia:
- občianske združenia ktoré je založené a pracuje na princípoch LEADER
Oprávnenosť aktivít
Stratégia CLLD musí byť spracovaná v súlade s Metodickým pokynom.
Podávanie a prijímanie projektových zámerov: od 15.10.2015 do 30.11.2015
Vzhľadom na multifondový charakter je financovanie stratégií z dvoch fondov: EPFRV (PRV) a
EFRR (IROP).
Minimálna výška podpory (fixná zložka) na jeden projektový zámer: 2 800 000 €
Maximálna výška podpory (fixná a variabilná zložka) je v menej rozvinutom regióne 4 000 000 €
(zdroje EÚ a štátny rozpočet) vo viac rozvinutom regióne je 3 500 000 € (zdroje EÚ a štátny
rozpočet).
Uvedená maximálna výška podpory zahŕňa aj výdavky na chod MAS a animácie.
Bližšie info: http://www.mpsr.sk/ ; www.apa.sk

VÝZVA AJ PRE VÁS: Grantový program Dôvera
Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje Grantový program Dôvera.
Oprávnení žiadatelia:
Organizácie a Individuálni žiadatelia z celej SR v týchto oblastiach podpory:
Individuálni žiadatelia
- podpora liečebných a rehabilitačných pobytov,
- nákup kompenzačných a rehabilitačných pomôcok nad rámec nároku z verejného zdravotného
poistenia,
- naplnenie špecifických individuálnych potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie,
- podpora aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.

Organizácie
- podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
- zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti o pacientov,
- podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti,
- zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení,
- podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu
Cieľ - zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín v súlade
s celkovou stratégiou poisťovne:
1. Zútulniť prostredie zdravotníckych zariadení,
2. Podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za
účelom skvalitňovania a rozširovania doplnkovej starostlivosti,
3. Podporiť aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu,
4. Prispieť k napĺňaniu špecifických potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie.
Uzávierka prijímania žiadostí: 20.10.2015.
Viac info: http://www.nds.sk/galeria-projektov/projekty/grantovy-program-dovera/

VÝZVA pre: Talenty Novej Európy
Stredoeurópska nadácia a spoločnosť Slovnaft, a.s. spustilo
9. ročník grantového programu Talenty Novej Európy.
O podporu sa môžu uchádzať výnimočné talenty:
· v oblasti vedy od 12 do 25 rokov
· umelci od 10 do 25 rokov
· športovci od 8 do 18 rokov
Program je určený pre žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl s vynikajúcimi
výsledkami doma či v zahraničí, ktorých rozvoj by mohol byť v dôsledku nedostatku finančných
prostriedkov potlačený alebo oslabený.
Školy, umelecké školy, športové kluby a centrá voľného času zväčša nemajú dostatočné možnosti
a vybavenie na zabezpečenie plnohodnotného rozvoja mladého talentu.
Často si ani samotní rodičia talentovaného dieťaťa nemôžu dovoliť podporovať jeho napredovanie
v potrebnej miere, najmä ak v rodine ak nie je jediným dieťaťom.
Do programu sa môžete prihlásiť elektronicky alebo poslaním vyplnenej prihlášky pre danú oblasť
na adresu:
Stredoeurópska nadácia
Sasinkova 12
811 08 Bratislava
Prihlásiť sa môžu aj deti a mladí, ktorí už v minulosti podporu získali.
Uzávierka prijímania prihlášok: 22.10.2015.
Maximálna výška grantu: rôzna
Bližšie info: http://www.tne.sk/

VÝZVA PRE STREDNÉ ŠKOLY:
Stredné školy a technika 2015
Nadácia Volkswagen vyhlasuje grantový program: Stredné školy a technika 2015
Oprávnení žiadatelia:
- stredné školy s technickým zameraním so sídlom na území SR
Ciele grantového programu:
- Podpora zavádzania programovania do učebných osnov na stredných školách Interdisciplinárne
zapojenie žiakov na jednom projekte s reálnym výsledkom,
- Zlepšiť podmienky vzdelávania na Slovensku,
- Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktívneho- zapájania
žiakov do vzdelávacieho procesu.

Každý podporený projekt dostane:
- Účasť na školení (v Bratislave alebo v Žiline, november/december 2015)
- 2ks Y Robotov
- Didaktický materiál (učebnica),
- Možnosť zúčastniť sa súťaže Y robot Cup 2015 počas výslednej prezentácie a vyhrať lákavé ceny
Doručenie projektov do Nadácie: 23.10.2015.
Podpora maximálne 6 projektov.
Maximálna suma pridelenej podpory je 3 500 €.
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/

Môžu ryby lietať?
Cieľom grantovej výzvy „ Môžu ryby lietať?“
je podpora, posilnenie a rozvoj spoločensky
prospešných podnikateľských aktivít.
Podporíme podnikateľské zámery, ktoré prinášajú životaschopné a inovatívne riešenia aktuálnych
spoločenských a sociálnych problémov. Zámery, ktorých hlavným cieľom je vlastnými aktivitami
alebo spôsobom prerozdelenia zisku dosiahnuť pozitívny spoločenský dopad.
Medzi 4 najlepšie projekty bude v rámci tohto grantového kola prerozdelených spolu 64 000
Eur.
Každý zo 4-och výherných projektov teda získa grant v hodnote 16 000 EUR. Výhercovia ďalej
získajú know-how od expertov z biznis prostredia formou odborného poradenstva a konzultácií,
každý v hodnote 4 000 EUR. Za najsympatickejší projekt zahlasujú i zamestnanci UniCredit Bank
v rámci iniciatívy „Vaša voľba, Váš projekt", ktorý ocenia bonusovou výhrou 5 000 EUR.
Pre koho je výzva určená?
Výzva je určená pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov a neziskové organizácie, ktoré majú
originálny podnikateľský zámer so spoločensky prospešným cieľom a chuť realizovať ho.
Ako sa môžem prihlásiť?
Prečítajte si hlavný dokument výzvy, v ktorom sa dozviete všetko o jej podmienkach. Stiahnite si
a vyplňte potrebné formuláre a pošlite na lietajuceryby@pro-vida.sk.
Dokedy sa môžem prihlásiť?
Kompletnú prihlášku spolu s predpísanými prílohami pošlite do 30. 11. 2015 na adresu
lietajuceryby@provida.sk.
Bližšie info: http://www.lietajuceryby.org/#!aktulna-vzva/c1b34

Výzva na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených
priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-5
Dátum vyhlásenia: 08. 10. 2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na predkladanie ŽoNFP.
Bližšie info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/5-vyzva-zamerana-na-sanaciu-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1-sc1422015-5/

Získajte ocenenie
Komunita priateľská deťom
a mladým ľuďom

ONLINE TLMOCNIK
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis
v polovici septembra spustil službu Online tlmočník
pre nepočujúcich, ktorí potrebujú pomoc pri vybavovaní na úrade, hľadaní si práce alebo
riešení rôznych situácií.
Online tlmočník je im k dispozícii zadarmo každý pondelok, stredu a piatok od 8.00 do 20.00 hodiny.
Stačí mať mobil, telefón alebo tablet a pripojiť sa cez službu Skype.
Do klubov nepočujúcich chodí viac ako 430 ľudí so sluchovým postihnutím. Mladí Nepočujúci dnes
majú mobil, počítač alebo tablet. „Chceme, aby službu Online tlmočník mohli využívať aj starší
ľudia so sluchovým postihnutím, ktorí sa často stretávajú v kluboch nepočujúcich. Takto si ich
budú môcť zapožičať a riešiť svoju situáciu priamo na úrade alebo pošte, odkiaľ zavolajú online
tlmočníkovi,“ vysvetľuje Juraj Récky, programový manažér Nadácie Pontis.
Všetky informácie o službe online tlmočník sú aj v posunkovom jazyku na www.onlinetlmocnik.sk

Program Viac dizajnu
prijíma projekty
do 30.októbra 2015
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. V prípade naliehavosti podporíme aj aktivity na vzdelávanie dizajnéra, ktorý
predloží žiadosť, alebo naopak, ak bude predkladateľ chcieť vzdelávať druhých dizajnérov. V
poslednom rade podporíme tiež sebaprezentáciu v oblasti dizajnu.
Cieľová skupina
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: 30. október 2015 o 24:00
Plánovaná výška grantu: 33 000 € (rozdelené v dvoch kolách)
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 €
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-dizajnu/

Chceš rozvíjať svoj talent?
Podporíme ťa!
AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program zameraný na podporu mladých
talentov v oblasti vedy, výskumu a umenia.
Máte doma výnimočne nadaného syna, dcéru, vnuka alebo vnučku? Alebo ste študent či študentka
od 15 do 26 rokov a máte talent a potenciál dokázať v živote veľké veci? Ak talent a nadanie
nemôžete naplno rozvíjať z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie, dajte nám o sebe vedieť!
Cieľ programu
AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis pomôže rozvinúť talent mladých ľudí od 15 do 26 rokov, ktorí
túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok finančných prostriedkov.
Oprávnení žiadatelia
Grant je určený pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí budú študentmi
počas celého obdobia realizácie podporeného projektu. Projekt podávajú študenti vo veku do 26
rokov, za žiaka vo veku 15 - 18 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca.
Čistý mesačný príjem rodiny uchádzača, rozrátaný rovným podielom, nemôže byť vyšší ako 250
EUR na jedného člena domácnosti.
Žiadateľ musí vo vybranej oblasti (veda, výskum, umenie) dosahovať výborné študijné výsledky,
preukázať mimoškolské aktivity, napríklad účasť na olympiádach, súťažiach alebo sa aktívne
angažovať v školských záujmových činnostiach.
O podporu môžete žiadať na výdavky priamo súvisiace s rozvíjaním talentu alebo so
štúdiom:
 náklady na zabezpečenie účasti na súťažiach, konferenciách, tréningoch, vzdelávacích
seminároch, kurzoch a pod.
 náklady spojené s prípravou na súťaž, konferenciu a pod.
 náklady spojené s vyvíjaním učebnej pomôcky, softvéru, aplikácie, videa a pod.
 ďalšie náklady priamo sa viažuce na rozvíjanie nadania žiaka alebo študenta
Náklady na úhradu internátu alebo ubytovania počas štúdia môžu byť podporené max. do výšky
50 %.
Výška finančnej podpory
Maximálna výška grantu, o ktorú môžete žiadať, je 2.000 EUR, minimálna výška je 500 EUR.
AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis podporí žiadosti v celkovej sume 25.000 EUR.
Uzávierka podávania žiadostí: 2.11.2015.
Bližšie info: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/chces-rozvijat-svoj-talent-podporime-ta/1619

Jedinečná príležitosť
aj pre učiteľov zo Slovenska,
vzdelávajte sa v Amerike
Učitelia matematiky a prírodných vied sa môžu prihlásiť do vzdelávacieho programu v Amerike.
Rozšírte si vedomosti a inšpirujte žiakov.

Slovenskí učitelia, ktorí sa venujú prírodným vedám a matematike majú možnosť absolvovať
päťdňový vzdelávací workshop v oblasti vedy a vesmíru bez akýchkoľvek finančných nákladov
v americkom vzdelávacom centre Huntsville v štáte Alabama. Využite svoju životnú príležitosť
vďaka Honeywell Educators @ Space Academy, v rámci ktorej efektívne doplníte vaše odborné
vzdelanie a profesionálny rozvoj. Honeywell investuje do prípravy a vzdelávania, podporuje vedu,
prírodovedné a matematické vzdelanie a ponúka pokrytie nákladov na ubytovanie, stravu
i cestovné náklady vybraných účastníkov.
Ako sa prihlásiť?
Už v pondelok 12. októbra bude uverejnený jednoduchý online formulár. Vyplňte ho a pošlite
najneskôr do pondelka 16. novembra. Už v júni môžete patriť k účastníkom interaktívneho
programu, ktorý bude plný praktických cvičení a inovatívnych vzdelávacích metód zameraných na
simulácie zážitkov astronautov, participáciu pri testovaní rakiet, stretnutia s atronautmi a oveľa viac.
Učebný plán programu vyvinuli učitelia pre učiteľov. Odídete tak s učebnými pomôckami
a materiálmi, vďaka ktorým budete môcť efektívne vyučovať a inšpirovať vašich žiakov.
Bližšie
info:
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/jedinecna-prilezitost-aj-pre-ucitelov-zo-slovenska-vzdelavajte-sa-vamerike/1644

Je tu desiaty ročník
grantového programu Zelené oázy
Ľudia s aktívnym prístupom k životnému prostrediu
môžu už desiaty rok zveľaďovať verejné priestory
miest a obcí s využitím grantového programu Zelené oázy.
Teraz spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v spolupráci s Nadáciou Ekopolis rozdelí sumu 56 000 eur
medzi ďalšie projekty, ktoré sú zamerané na podporu komunít a zveľaďovanie verejných priestorov
miest a obcí. Jedným z hlavných cieľov programu je aj rozvoj dobrovoľníctva.
Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 7. decembra 2015.
Grantový program Zelené oázy podporuje vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky
hodnotných lokalít a trás. O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie,
základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá, a tiež priamo mestá a
obce. Program je zameraný aj na podporu spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni. Finančné
prostriedky môžu byť použité na materiál na výsadbu a úpravy terénu, náradie a iné potreby,
chovný materiál a mobiliár a prvky zasadené do verejných priestranstiev, ktoré sú v súlade s
environmentálnym zámerom projektu.
Podrobné informácie o programe Zelené oázy, vrátane kritérií a prihlasovacích formulárov, sú na
stránkach www.oazy.sk, www.ekopolis.sk a www.slovnaftludom.sk.
Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, 048 / 470 1095,
0911 452 457, e-mail: hronec@ekopolis.sk
Bližšie info: http://www.ekopolis.sk/novinky/752-je-tu-desiaty-rocnik-grantoveh.html

Výzva pre predškolské zariadenia,
školy a zariadenia sociálnych služieb
Zlepšenia kultúry stravovania
Nadácia Renáty Zmajkovičovej spúšťa v roku 2015 II. ročník
grantu na podporu zlepšenia kultúry stravovania v
predškolských, školských zariadeniach a zariadeniach
sociálnych služieb na území Slovenskej republiky.

Oprávnení žiadatelia:
- predškolské zariadenia
- základné školy
- stredné školy
- vysoké školy
- zariadenia sociálnych služieb
Cieľ programu:
Spoločné stravovacie zariadenia, aby skultúrnili prostredie jedálenských priestorov, alebo obnovili
svoje technické vybavenie kuchyne určenej k príprave jedál pre predškolské a školské zariadenia
a zariadenia sociálnych služieb.
Grant v celkovej hodnote 10 000 € rozdelí Nadácia Renáty Zmajkovičovej prostredníctvom
darcovského portálu https://www.ludialudom.sk
Každý jeden príspevok (dar), ktorý pribudne pod niektorú výzvu na portáli v období od 20. 11.2015
do 20. 2.2016 je nielen prejavom nezištnej pomoci, ale aj hlasom v súťaži.
Nezáleží na výške príspevku(daru), stačí aj jediné euro, každý jeden príspevok (dar) sa počíta.
Uchádzačovi, ktorý ich získa najviac, nadácia doloží chýbajúce peniaze.
Termíny:
Registrácia uchádzačov o Grant: od 19.10.2015 do 19.11.2015.
Bližšie info: http://www.nadacia-rz.sk/

Výzva: Podpora pre filmové festivaly
KREATÍVNA EURÓPA vydala výzvu na predkladanie návrhov:
Podpora pre filmové festivaly
Žiadateľmi musia byť európske spoločnosti:
- súkromné spoločnosti,
- neziskové organizácie, združenia,
- charitatívne organizácie, nadácie,
- mestské a obecné zastupiteľstvá atď. so sídlom v jednej z krajín zapojených do podprogramu
MEDIA, ktoré sú v priamom alebo väčšinovom vlastníctve štátnych príslušníkov z daných krajín:
· členské štáty EÚ,
· pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny,
· krajiny EZVO, ktoré sú členmi EHP,
· Švajčiarska konfederácia,
· krajiny európskeho susedského priestoru,
Jedna z priorít podprogramu MEDIA je: podporovať prácu s publikom ako prostriedok na
podnecovanie záujmu o európske audiovizuálne diela a zlepšovať prístup k nim, najmä
prostredníctvom propagácie, podujatí, filmovej gramotnosti a festivalov. Podprogram MEDIA
poskytuje podporu na tieto opatrenia:
- podpora iniciatív predstavujúcich a podporujúcich rozmanitosť európskych audiovizuálnych diel podpora činností zameraných na podporu filmovej gramotnosti a prehlbovanie poznatkov publika
o európskych audiovizuálnych dielach.
Finančný príspevok EÚ sa pohybuje v rozmedzí od 19 000 € do 75 000 €.
Konečné termíny na predloženie návrhov: 17.12.2015 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času):
pre aktivity, ktoré sa začnú v období od 1. 5. 2016 do 31. 10. 2016,
28.04.2016 do 12.00 hod. (poludnie bruselského času):
pre aktivity, ktoré sa začnú v období od 1. 11. 2016 do 30. 4. 2017
Bližšie info: http://www.cedslovakia.eu/
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