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Výzva Nadácie Tatra banky: Kvalita vzdelávania
Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby
konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa
vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej
vedy.
Hlavné kritérium, ktoré musia projekty spĺňať:
 INOVATÍVNOSŤ – podporíme iba projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky,
metódy a prístupy.
Ďalšie kritériá – projekty musia okrem hlavného kritéria spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:
 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – aktivity zamerané na využívanie moderných
poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania.
 PREPOJENIE NA PRAX – aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a zlepšenie
pripravenosti študentov na prax.
 UDRŽATEĽNOSŤ ZMIEN – výstupy z projektov budú vo vyučovacom procese dlhodobo
udržateľné.
Uzávierka predkladania žiadostí: 20. októbra 2016
Suma určená na prerozdelenie: 40 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 €
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/

Výzva Nadácie Tatra banky: Viac dizajnu
Prostredníctvom grantového program Viac dizajnu podporí Nadácia Tatra banky
po štvrtýkrát tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne
projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou programu je v prvom rade
podporiť tvorbu mladých dizajnérov, mimovládnych organizácií a škôl venujúcich sa dizajnu.
Uzávierka predkladania žiadostí: 31. októbra 2016
Suma určená na prerozdelenie v dvoch kolách: 33 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 €
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-dizajnu/

Nadácia SLSP:
Druhé kolo Otvoreného grantového
programu 2016
Od 22.8. do 23.9. 2016 môžu neziskové a mimovládne organizácie, školy, obce a mestá posielať
svoje projekty prostredníctvom elektronickej podateľne.
Druhé kolo Otvoreného grantového programu 2016 je určené len pre verejnoprospešné projekty,
ktoré budú zrealizované a zdokladované do konca kalendárneho roka 2016 a týkajú sa týchto
oblastí:
 sociálna pomoc a zdravie;
 ochrana životného prostredia;
 posilňovanie občianskej spoločnosti;
 kultúra;
 vzdelávanie;



a šport.
O grant môžu požiadať aj tie organizácie, ktoré sa o grant hlásili v prvom kole, avšak s iným
projektom.
Všetci žiadatelia budú vyrozumení o rozhodnutí správnej rady najneskôr do 60 dní odo dňa podania
projektu.
V tomto grantovom programe nie je povinná spoluúčasť zo strany žiadateľa. Výška požadovanej
podpory nie je ohraničená, správna rada však môže predložený rozpočet skrátiť.
Bližšie info: http://www.nadaciaslsp.sk/stranka/otvarame-druhe-kolo-otvoreneho-grantoveho-programu-2016

Poďte sa s nami túlať po záhradách, ktoré učia!
Viete, ako premeniť nudný školský pozemok na záhradu plnú inšpirácii a učiacich záhradných
prvkov? 29. septembra v čase od 8.00 – 20.00 s nástupom a výstupom v Bratislave pripravujeme
turné Túlavý autobus a navštívime niekoľko školských záhrad, ktoré učia. Akcia je určená
prednostne pre školy, ale v prípade voľných miest v autobuse uvítame aj záujemcov z radu
verejnosti.
Bližšie info: http://www.zivica.sk/sk/zahrada-ktora-uci/clanky/podte-sa-s-nami-tulat-po-zahradach-ktore-ucia

VZN BBSK na podporu cestovného ruchu
Účel VZN:
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je stanoviť postup
a podmienky poskytovania dotácií na rozvoj cestovného ruchu z rozpočtu BBSK mestám, obciam
(ďalej len „obce“) a oblastným organizáciám cestovného ruchu (ďalej len „OOCR“) (vzniknutých na
základe zákona č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov) a ich maximálnu výšku.
BBSK môže poskytnúť dotáciu:
a) mestám a obciam na území BBSK,
b) OOCR.
Poskytnutie dotácie pre jedného žiadateľa je limitované:
- jednému žiadateľovi môžu byť v priebehu kalendárneho roka schválené dotácie najviac na dva
projekty,
- suma schválenej dotácie na jeden projekt nemôže prekročiť sumu maximálne 10 000 €.
Špecifickou prioritou je zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v cestovnom ruchu prostredníctvom
projektov zameraných na rozvoj infraštruktúry pre aktívne a kultúrno - poznávacie formy
cestovného ruchu.
Oprávnenými projektami sú projekty inovatívneho charakteru zamerané na:
a) zvyšovanie atraktivít územia rekonštrukciou národných kultúrnych pamiatok (hrad, zámok,
kaštieľ, zrúcanina a pod.) v rámci zachovania kultúrno - historického dedičstva v BBSK a tým
vytvorenie podmienok na rozvoj cestovného ruchu,
b) vybudovanie, rozšírenie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu predovšetkým v
cieľových miestach.
Oprávnené aktivity sú napríklad:
- výstavba nových, rekonštrukcia, modernizácia, rozšírenie prvkov infraštruktúry ako sú napríklad:
detské areály, odpočívadlá, parkoviská, hygienické zariadenia, vyhliadkové veže a pod. vrátane
vybavenia v blízkosti kultúrnych, historických objektov, prírodných a iných atraktivít,
- rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok podmienených prístupom širokej verejnosti,
- výstavba nových turistických, cykloturistických a iných trás vrátane ich značenia.
Spolufinancovanie:
- zo strany žiadateľa podieľanie sa na spolufinancovaní oprávnených výdavkov projektu z vlastných
zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 50 % z poskytnutej dotácie.

Žiadateľ predloží žiadosť o poskytnutie dotácie na rozvoj cestovného ruchu najneskôr do 30.
septembra bežného kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa dotácia požaduje.
Bližšie info:
https://www.bbsk.sk/Portals/0/01%20Urad%20BBSK/Odd_podpornych%20sluzieb/VZN%20BBSK/VZN_BBSK_31_2015.pdf

Komunitné granty
Nadácia VÚB v spolupráci s Impact HUB vyhlasuje grantovú schému Komunitné granty, v ktorej
sa o konečných víťazoch rozhodne vo verejnom hlasovaní.
Nadácia VÚB podporí 24 komunitných projektov (3 v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna
výška jedného komunitného grantu je 3 000 eur.
Dva z prihlásených projektov, pokiaľ budú z oblasti komunitného podnikania start-upového
charakteru, získajú špeciálne ocenenie Impact HUB vo výške 4 000 eur.
Celkovo bude prerozdelených 80 000 eur.
Očakávame verejnoprospešné a komunitné projekty z rôznych oblastí:
 projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu
alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny alebo
športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa prirodzene stretávajú obyvatelia
sídlisk,
 inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, obnova miestnych kultúrnych tradícií,
 rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
 projekty z oblasti komunitného vzdelávania,
 projekty v oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru,
 spoločensko-prospešné projekty s technologickým zameraním (technology for good).
Oprávnení žiadatelia
 mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia,
poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 komunitné centrá,
 samosprávy.

neziskové

organizácie

Predloženie žiadosti o grant
Formulár žiadosti o grant nájdete na https://nadaciavub.egrant.sk/.
Do elektronického formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho.
Uzávierka prijímania žiadostí je 30.9.2016 do 24:00. Žiadosti zaslané po uzávierke a podané
osobne/poštou nebudú hodnotené.
Bližšie info: https://www.nadaciavub.sk/novinky/80-000-eur-pre-komunity-kde-zije.html

Získajte knižky a DVD
na výučbu dopravnej výchovy
Učíte deti, čo znamenajú dopravné značky a ako sa správať v cestnej premávke? Nadácia Allianz
má pre vás veselý výučbový materiál!
Bližšie info: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/ziskajte-knizky-a-dvd-na-vyucbu-dopravnej-vychovy/2020

O regionálnu značku sa môžu uchádzať
ďalší záujemcovia
Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 09.09.2016 tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o
udelenie značky „regionálny produkt GEMER-MALOHONT®". Žiadosti je možné predkladať v

kancelárii MAS MALOHONT najneskôr do 11.11.2016. Predložené žiadosti posúdi certifikačná
komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky a služby z regiónu GemerMalohont.
Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych
výrobcov a poskytovateľov služieb, ktorí sa okrem svojej produkcie a služieb podieľajú aj na tvorbe
pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt
a jedinečností.
Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, súkromne hospodáriaci roľníci, živnostníci
a firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont, pričom značka je určená
predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky, ktoré
splnia vopred stanovené kritériá.
Novinkou je možnosť získať značku "regionálny produkt GEMER-MALOHONT®" aj na ubytovacie
a stravovacie služby alebo na zážitkové aktivity ako sú napríklad podujatia, animačné programy,
vzdelávacie aktivity či doplnkové služby v cestovnom ruchu.
Bližšie info: http://www.malohont.sk/clanok.php?id=417

Výzva Nadácie Volkswagen Slovakia
Zelené vzdelávanie
Grantový program „Zelené vzdelávanie” je jeden z nových grantových programov Nadácie úspešne
spustený v roku 2015. Jeho cieľom je podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia
a ekológie v spolupráci s materskými školami, základnými školami, občianskymi združeniami
a neziskovými organizáciami podporujúcimi ekologické vzdelávanie detí.
Ciele grantového programu:
 Podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie
 Pomocou environmentálnej výchovy rozširovať informovanosť o rôznorodých možnostiach
ochrany životného prostredia aj na školách
 Podporiť kreativitu a environmentálne myslenie u detí a mládeže
 Podporiť verejnoprospešnú, environmentálne zameranú, aktivitu detí
Žiadateľ:
 Základné školy, občianske združenia a neziskové organizácie na Slovensku
Maximálna suma pridelenej podpory: 2 000 € na projekt
Realizácia projektov: November 2016 – október 2017 (projekt môže mať i kratšie trvanie, avšak
v danom časovom rozpätí)
Uzávierka prijímania žiadostí: 12. október 2016.
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-zelenevzdelavanie/

Nominácie do súťaže PRE VODU
Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé organizuje už druhý ročník súťaže PRE VODU. Cieľom
súťaže je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom opatrení
šetrných k prírode. Súťaž má ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú
inšpirácie a riešenia a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach. Do
15.9. je možné nominovať situácie na riešenie problémov s vodou. Samosprávy získajú nápady a
návrhy riešení od študentov a mladých odborníkov, ktorí budú následne modelové situácie riešiť s
podporou mentorov – odborníkov.
Do 15. septembra 2016 môžu obce, mestá nominovať konkrétnu situáciu/problém, ktorý sa týka
zadržania alebo využitia dažďovej vody, sucha, povodní, odnosu pôdy z polí alebo čistenia vody.
Tým, že obec zadá do súťaže svoju situáciu, získa nové nápady a pohľady na riešenia, ktoré budú
spracované do formy jednoduchých štúdií a tie môže využiť tak, ako bude potrebovať.
Bližšie info: http://www.ekopolis.sk/aktuality/do-15-septembra-2016-mozu-samospravy-poslat-svoju-nominaciu-do-sutazevodu

Predstavenie regionálnej antény NSRV SR

Dňa 6. septembra 2016 sa na pôde Úradu BBSK konalo úvodné pracovné stretnutie k predstaveniu
Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj, jej cieľov, aktivít a
činnosti. Pracovné stretnutie organizovalo oddelenie regionálneho rozvoja Ú BBSK, s cieľom
podporiť výrobcov v našom kraji. Stretnutia sa zúčastnil aj riaditeľ Ú BBSK Milan Uhrík, ktorý pri
otvorení stretnutia slávnostne podpísal Memorandum o spolupráci pri podpore rozvoja vidieka
medzi Ú BBSK a Vidieckou organizáciou pre komunitné aktivity (VOKA).
Zdroj: https://www.facebook.com/banskobystrickysamospravnykraj/?fref=ts

e-Školy pre budúcnosť
Nadácia Orange Slovensko otvára grantový program e-Školy pre budúcnosť 2016/2017. Tretí
ročník sa venuje téme ochrany pred rizikami využívania digitálnych médií.
Oprávnení žiadatelia:
- pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných základných škôl, špeciálnych základných škôl a
všetkých typov stredných škôl (grantový program nie je určený pre základné umelecké školy)
- mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s jednou
alebo viacerými základnými či strednými školami na Slovensku – občianske združenia, nadácie,
neziskové organizácie, neinvestičné fondy
Grantový program reaguje na aktuálne trendy v online komunikácii, ktorá je pre deti či mladých ľudí
už prakticky bežnou súčasťou života a pomocníkom. Práve tieto skupiny však zároveň patria medzi
najviac ohrozené rizikom závislosti či kyberšikany.
Cieľom grantového programu e-Školy pre budúcnosť je preto podpora projektov, ktoré chcú na
základných a stredných školách šíriť poznatky o rozumnom a zodpovednom používaní digitálnych
médií.
Celková suma programu: 50 000 €
Suma na jeden projekt: 1 500 €
Uzávierka prijímania projektov: 5.10.2016
Bližšie info: https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje-opat-podporime-projekty-zodpovedneho-vyuzivaniadigitalnych-medii

Jesenné kolo Grantového programu Dôvera
Je tu opäť šanca pre neziskové organizácie, športové kluby či iné inštitúcie, ktoré v hlave nosia
zaujímavý nápad na projekt v oblasti zdravia a prevencie. Zapojte sa do jesenného kola
Grantového programu Dôvera a môžete získať až 1 000 eur na jeho realizáciu.

Dôvera ako jediná zdravotná poisťovňa má vlastný Grantový program Dôvera, v ktorom môžu
organizácie požiadať o finančný príspevok a použiť ho na realizáciu projektu v oblasti zdravia,
zdravotnej starostlivosti alebo prevencie pred ochoreniami. Od 13. septembra 2016 otvára už 8.
kolo grantového programu. Čas na zasielanie žiadostí majú zástupcovia organizácií do 14. októbra
2016.
Cieľové skupiny
 deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii).
 dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, lekári, zdravotnícky
personál, iní odborníci).
Oprávnení žiadatelia
 mimovládne organizácie, samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou
subjektivitou a pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických
strán a nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva (za organizáciu bez
právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť o finančný
príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie)
Oprávnené aktivity
 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.
Bližšie info: http://www.nds.sk/blog/aktuality/jesenne-kolo-grantoveho-programu-dovera-sanca-pre-zaujimave-napady-voblast/

E-talent
Podporíme inovatívne projekty v oblasti IT!
Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo
študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú
výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.
Uzávierka predkladania žiadostí: 4. november 2016.
Suma určená na prerozdelenie: 25 000 €.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 €.
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/

ENVIRONMENTÁLNY FOND
Environmentálny fond opäť podporí projekty formou dotácie pre rok 2017
Oprávnení žiadatelia:
- v závislosti od oblasti a podoblasti
OBLASTI:
Oblasť A: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy zeme
A1:Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania
obnoviteľných zdrojov
A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
Oblasť B: Ochrana a využívanie vôd
Činnosť BK1 Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
Činnosť BK2 Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných
obyvateľov
Činnosť BK3 Ochrana vodných zdrojov
Činnosť BK4 Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných
obyvateľov
Činnosť BK5 Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete

Činnosť BV1 Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
Činnosť BV2 Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
Činnosť BV3 Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
Činnosť BV4 Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených
zariadení
Činnosť BP1 Opatrenia na vodnom toku
Činnosť BP2 Opatrenia mimo vodného toku
Činnosť BR1 Rybárstvo
Oblasť C: Rozvoj odpadového hospodárstva
Činnosť C1 Uzavretie a rekultivácia skládok
Činnosť C2 Predchádzanie vzniku odpadov, triedený zber a zhodnocovanie biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov
Činnosť C3 Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a
dotrieďovacích zariadení
Oblasť D: Ochrana prírody a krajiny
Činnosť D1 Zakladanie prvkov ÚSES a zelenej infraštruktúry na základe schválenej dokumentácie
ÚSES
Činnosť D2 Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
Činnosť D3 Realizácia schválených programov starostlivosti
Činnosť D4 Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území
Činnosť D5 Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených
druhov a biotopov
Činnosť D6 Realizácia opatrení, ktorých cieľom je naplniť, dosiahnuť a udržať poslanie
zoologických záhrad
Oblasť E: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
Činnosť E1 Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
Oblasť F: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného
prostredia
Činnosť F1 Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného
prostredia
Oblasť H: Environmentálne záťaže
Činnosť H1 Odstraňovanie environmentálnych záťaží
Činnosť HO Podpora odstraňovania následkov havárie
Činnosť HV Podpora odstraňovania následkov mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo
mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie.
Maximálna výška dotácie nie je ohraničená, okrem výnimky, ktorú nájdete v Špecifikácií činnosti
podpory formou dotácie pre rok 2017.
Spolufinancovanie projektu je minimálne 5%. Uzávierka žiadostí: 31.10.2016
Bližšie info: http://envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

PROGRAM SPOLUPRÁCE INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA – MAĎARSKO
1. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie FP
Termín na predloženie žiadostí: 31. október 2016
Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí
o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.
Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:
PO1 - Príroda a kultúra

PO2 - Posilnenie cezhraničnej mobility
PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v
pohraničnej oblasti
Oprávnení žiadatelia:
- organizácie štátnej správy
- ostatné organizácie verejnej správy
- VUC a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
- samosprávy a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
- mimovládne/neziskové organizácie
- súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci.
Na Slovensku je oprávnených 5 samosprávnych krajov a v Maďarsku 8 NUTS III regiónov.
Žiadateľ musí vytvoriť partnerstvo aspoň s jedným cezhraničným partnerom zo slovenskomaďarského pohraničia.
Žiadatelia musia spolupracovať na vytvorení projektov a na ich realizácií. Podrobné informácie sú
uvedené v Príručke pre žiadateľa.
Termín na predloženie žiadostí je 31. október 2016.
Bližšie info: http://www.skhu.eu/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-fp/1-vzva-na-predkladanie-iadosti-o-poskytnutie-fp

VÝZVA PRE PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY:
RIEŠENIE PROJEKTOV VÝSKUMU A VÝVOJA
V ODBOROCH VEDY A TECHNIKY
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí na riešenie
projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.
Oprávnení žiadatelia:
- slovenská právnická osoba
- slovenská fyzická osoba – podnikateľ
Bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja
Základnou snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých
žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť
výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú
špecializáciu Slovenskej republiky“
Maximálna suma na jeden projekt: 250 000 €
Uzávierka predkladania žiadostí: 15.11.2016
Žiadosti sa predkladajú elektronicky výhradne prostredníctvom elektronického systému na
podávanie žiadostí na riešenie projektov, ktorý je prístupný na internetovej stránke agentúry
www.apvv.sk a v listinnej forme osobne alebo poštou.
Bližšie info: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2016

Informačný deň

Na Úrade BBSK sa 27. septembra 2016 konal „informačný deň v rámci Programu Interreg V-A
spolupráce Slovenská republika - Maďarsko. Stretnutie zorganizovalo oddelenie regionálneho
rozvoja Ú BBSK v spolupráci s technickým sekretariátom programu a Informačným bodom Košice.
Prítomní sa tak mohli dozvedieť viac o aktuálnej výzve a prioritných osiach tohto programu ako
Posilnenie cezhraničnej mobility, Príroda a kultúra či Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov
verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti. Bol im tiež predstavený formulár Žiadosti o
finančný príspevok.
Zdroj: https://www.facebook.com/banskobystrickysamospravnykraj/?fref=ts
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