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Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí
na zapojenie sa do národného projektu
Podpora opatrovateľskej služby
Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby
Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Prioritná os (číslo a názov): 4 Sociálne začlenenie
Špecifický cieľ: 4.2.1 – Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Číslo oznámenia: NP POS/1- 2016
Dátum zverejnenia oznámenia: 31.12.2015
Schválil: Ing. Martin Ružička, generálny riaditeľ Implementačnej agentúry Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Bližšie info: https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/narodny-projekt-podpora-opatrovatelskej-sluzby/oznamenie-omoznosti-predkladania-ziadosti-na-zapojenie-sa-do-narodneho-projektu-podpora-opatrovatelskej-sluzby2

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí
na zapojenie sa do národného projektu
Terénna sociálna práca v obciach I
Názov projektu: Terénna sociálna práca v obciach I
Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Prioritná os (číslo a názov): 4 Sociálne začlenenie
Investičná priorita prioritnej osi 4.1: Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké
príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
Špecifický cieľ 4.1.1: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti,
vrátane na trhu práce
Kód/číslo oznámenia: NP TSP I/ 01-2016
Dátum zverejnenia oznámenia: 31.12.2015
Dátum uzavretia oznámenia:
1. Obce, ktoré v októbri 2015 realizovali terénnu sociálnu prácu v rámci NP TSP: 14.01.2016
2. Ostatní žiadatelia: 03.02.2016
Schválil: Ing. Martin Ružička, generálny riaditeľ Implementačnej agentúry Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Bližšie info: https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/narodny-projekt-terenna-socialna-praca-v-obciach-i/oznamenie-omoznosti-predkladania-ziadosti-na-zapojenie-sa-do-narodneho-projektu-terenna-socialna-praca-v-obciach-i

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí
na zapojenie sa do národného projektu
Podpora vybraných sociálnych služieb
krízovej intervencie na komunitnej úrovni
Názov projektu: Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni
Operačný program: Ľudské zdroje (OP ĽZ)
Prioritná os (číslo a názov): 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita prioritnej osi 4.1: Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať
rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
Špecifický cieľ 4.1.1: Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti,
vrátane na trhu práce
ITMS: 312041A136
Kód/číslo oznámenia: NP PVSSKIKÚ/01-2016
Dátum zverejnenia oznámenia: 31.12.2015
Dátum uzavretia oznámenia: až do odvolania
Schválil: Ing. Martin Ružička, generálny riaditeľ Implementačnej agentúry Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Bližšie info: https://www.ia.gov.sk/sk/narodne-projekty/narodny-projekt-podpora-vybranych-socialnych-sluzieb-krizovejintervencie-na-komunitnej-urovni/oznamenieo-moznosti-predkladania-ziadosti-na-zapojenie-sa-do-narodneho-projektu-podporavybranych-socialnych-sluzieb-krizovej-intervencie-na-komunitnej-urovni

MZVaEZ SR zverejňuje výzvu
na udeľovanie záštity
predsedníctva v Rade EÚ
14.1.2016 | Aktivity ministerstva | Predsedníctvo SR v Rade EÚ
V snahe o zapojenie čo najširšieho okruhu domácich aktérov do historicky prvého predsedníctva
Slovenska v Rade Európskej únie ponúka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR mimovládnym organizáciám, obciam, mestám, regiónom, školám a ďalším
subjektom jedinečnú možnosť získať záštitu predsedníctva nad ich pripravovanými podujatiami.
Slovensko bude Rade EÚ predsedať v druhom polroku tohto roka. Udelenie záštity slovenského
predsedníctva znamená okrem iného možnosť použiť jeho logo, propagáciu na webových
stránkach a sociálnych sieťach MZVaEZ SR a slovenského predsedníctva, prípadne účasť
zástupcu rezortu diplomacie na podujatí.
„Naše predsedníctvo v Rade EÚ je celospoločenská záležitosť a príležitosť na prezentáciu celej
krajiny. Záleží nám na tom, aby sa táto téma dostala čo možno najviac medzi laickú aj odbornú
verejnosť, do krajov, miest a obcí všade na Slovensku. Cez udeľovanie záštity predsedníctva
chceme zviditeľniť podujatia, ktoré prispejú k celospoločenskej diskusii a vzbudia záujem o naše
predsedníctvo i Európsku úniu ako takú,“ povedal minister Miroslav Lajčák.
Záštita slovenského predsedníctva je nefinančný mechanizmus podpory podujatí rôznych
subjektov, ktoré aktívne zapájajú verejnosť do príprav a výkonu predsedníctva, zvyšujú
informovanosť o jeho posolstvách a obsahových prioritách, povzbudzujú diskusiu o EÚ a
slovenskom príspevku do jej politík.
Rezort diplomacie udelí záštitu podujatiam, ktoré sa konajú od 1. marca do 31. decembra 2016.
Uchádzať sa o ňu môžu fyzické a právnické osoby s trvalým bydliskom alebo sídlom na
Slovensku aj v zahraničí od 15. januára 2016. Podmienky udelenia záštity záujemcovia nájdu od
15. januára 2016 na webovej stránke MZVaEZ SR.
Bližšie info: http://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/vyzva_na_udelovanie_zastity_slovenskeho_predsednictva_v_rade_eu

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽONFP
NA FÁZOVANÉ PROJEKTY
UNIVERZITNÝCH VEDECKÝCH PARKOV
A VÝSKUMNÝCH CENTIER
(II. FÁZA) PRE MENEJ ROZVINUTÉ REGIÓNY

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných
vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre menej rozvinuté regióny za účelom rozšírenia
výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií,
podporou kompetenčných centier, najmä centier európskeho záujmu.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 17 700 000 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.
Bližšie info: https://www.opvai.sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/vyzva-na-predkladanie-žiadosti-o-nenavratnyfinancny-prispevok-na-fazovane-projekty-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier-pre-menej-rozvinute-regiony/

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽONFP
NA FÁZOVANÉ PROJEKTY
UNIVERZITNÝCH VEDECKÝCH PARKOV
A VÝSKUMNÝCH CENTIER
(II. FÁZA) PRE ROZVINUTEJŠÍ REGIÓN
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie ŽoNFP na fázované projekty Univerzitných
vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región za účelom rozšírenia
výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií,
podporou kompetenčných centier, najmä centier európskeho záujmu.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 5 900 000 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.
Bližšie info: https://www.opvai.sk/vyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/vyzva-na-predkladanie-žiadosti-o-nenavratnyfinancny-prispevok-na-fazovane-projekty-univerzitnych-vedeckych-parkov-a-vyskumnych-centier-pre-rozvinutejsi-region/

V rámci operačného programu
Efektívna verejná správa bol zverejnený
Indikatívny harmonogram výziev
na predkladanie žiadostí o NFP (marec 2016 - február 2017)
Bližšie info: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-marec2016-februar-2017/

Zamestnanecký
grantový program 2016:
Skills To Succeed
Výzva na predkladanie projektov
Nadácia Pontis vyhlasuje v rámci Accenture nadačného fondu 11 ročník Zamestnaneckého
grantového programu. Grantový program je súčasťou globálnej stratégie Accenture. Accenture
aktualizovalo svoju stratégiu a zaviazalo sa, že do roku 2020 pomôže zamestnať sa viac než 3
miliónom ľudí. Accenture podporí zo svojho nadačného fondu v Nadácii Pontis neziskové projekty
do výšky 2.000 €. Výsledkom by mali byť získané zručnosti, ktoré môžu byť uplatnené pri získaní
zamestnania, alebo rozbehnutí vlastného biznisu.

Tematické zameranie programu
Pod zručnosťami myslíme širokú paletu vedomostí a znalostí (teoretických aj praktických), ktoré
ľudia používajú v každodennom živote a ktoré im pomôžu nájsť si rýchlo prácu. Zručnosti musia
byť rozvíjané priamo v konkrétnej komunite, alebo musia byť zamerané na podporu neziskovej
organizácie, ktorá zužitkuje získané zručnosti na rozvoj komunity, v ktorej pôsobí.
Aktivity
Stratégiou Skills to Succeed chce Accenture prispieť k reálnej zmene v spoločnosti. Zamerajte sa
prosím vo formulári na špecifikovanie aktivít (vo formulári časť „4 Podrobné info o aktivitách
projektu“). Navrhnúť môžete nasledovné aktivity:
1. realizovanie pracovných zručností – príprava/zabezpečenie rekvalifikačných kurzov,
tréningy pre znevýhodnené skupiny ľudí zamerané na pracovné návyky, programy
realizované ako pracovná terapia,
2. realizovanie všeobecných zručností pre nájdenie si zamestnania – písanie životopisu,
tréningy komunikačných zručností, absolvovanie intershipu,
3. príprava aktivít, smerujúcich k zvýšeniu sociálnych zručností – tréningy na finančnú
gramotnosť, budovanie sociálnych, profesijných sietí, tréningy lídrovských zručností,
tréningy tzv. životných zručností (soft skills),
4. vytvorenie vlastnej živnosti – príprava a realizácia vzdelávania, zamerané na rozvoj biznis
zručnosti, príprava tréningov o základoch podnikania,
5. realizácia aktivít smerujúcich k pracovným a sociálnym zručnostiam zdravotne
znevýhodnených skupín – rozvoj chránených dielní
6. vzdelávacie aktivity alebo súťaže pre začínajúcich podnikateľov
Kto môže žiadať o grant?
O podporu sa môže uchádzať iba projekt, ktorý odporučí zamestnanec Accenture. O grant sa môžu
uchádzať:
 Mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví)
 Školy
 Samosprávy (vyššie územné spolky, mestá, obce)
 Iné rozpočtové a príspevkové organizácie
O grant sa nemôžu uchádzať fyzické osoby ani podnikateľské subjekty.
Uzávierka zberu žiadostí: 8. február 2016
Bližšie info: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/grantovy-program-ktory-pomaha-zamestnavat-ludi/1290
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