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Zachovanie kultúrnych hodnôt
RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ:
- organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť
hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia,
- prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite,
- materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných skupín,
klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných amatérskych telies či
skupín).
PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 1. 10. do 15. 11. 2016
HLASOVANIE:
od 1. 12. do 31. 12. 2016
VYHLÁSENIE VYBRANÉHO PROJEKTU:
2. 1. 2017
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?
- materské, základné a stredné školy,
- mimovládne neziskové organizácie,
- mesto alebo obec,
- verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.
Bližšie info: https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/podpora-komunit/zachovanie-kulturnych-hodnot.html

ŠPORTUJEM RÁD A BEZPEČNE 2016
Podpora pravidelných pohybových aktivít detí a mladých ľudí v komunite, regióne s dôrazom na
prevenciu a osvetu bezpečnosti, podpora priamych aktivít pri vytváraní bezpečného prostredia pre
športovanie v rodinách, školách, komunitách.
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, komunita).
Maximálna výška príspevku pre žiadateľa je 3 000 €.
Dĺžka projektu 6-8 mesiacov.
Ako súčasť podporeného projektu doporučujeme účasť na vzdelávaní NDS o bezpečnom prostredí
pre športovanie detí.
PLUS pre projekt - odporúčanie zamestnanca Kooperativa, prípadne jeho aktívne zapojenie.
Oprávnení žiadatelia:
- mimovládne organizácie zaoberajúce sa rozvojom pohybových aktivít detí
- komunitné centrá
- materské centrá
- športové kluby
- školy
- samosprávy – komunity priateľské deťom a mladým ľuďom
Projekt / žiadosť o finančný príspevok musí byť odoslaný do 10. októbra 2016.
Bližšie info: http://www.nds.sk/galeria-projektov/projekty/nadacny-fond-deti-v-bezpeci/

BEZPEČNE V KOMUNITE
– BEZPEČNE DOMA 2016
Podpora vytvárania bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách,
komunitách.
Cieľové skupiny:
- deti a mladí ľudia do 30 rokov (bežná populácia, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii),
- dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita).
Maximálna výška príspevku pre žiadateľa je 1 500 €.
Dĺžka projektu 1-8 mesiacov.
PLUS pre projekt - odporúčanie zamestnanca Kooperativa, píipadne jeho aktívne zapojenie.
Oprávnení žiadatelia:
- komunitné centrá
- materské centrá
- školy
- samosprávy – obce, mestá
- mimovládne organizácie, ktoré pracujú s rodinami (napr. náhradnými, v kríze...)
Projekt / žiadosť o finančný príspevok musí byť odoslaný do 2. novembra 2016.
Bližšie info: http://www.nds.sk/galeria-projektov/projekty/nadacny-fond-deti-v-bezpeci/

VÝZVA NA RAKÚSKO-SLOVENSKÚ SPOLUPRÁCU
Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní podporí projekty v oblasti:
- Spolupráca mladých výskumníkov
Cieľ: podporiť kariérny rast doktorandov a postdoktorandov prostredníctvom užšej spolupráce s
inými doktorandmi a postdoktorandmi z Rakúska a Slovenska
- Doktoráty pod dvojitým vedením
Cieľ: spolupráca tímov doktorandov a ich školiteľov z Rakúska a zo Slovenska.
- Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov
Cieľ: bilaterálne jazykové kurzy, v rámci ktorých sa slovenskí študenti učia po nemecky a rakúski
študenti po slovensky.
- Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov
Cieľ: podpora keynotespeakrov, prednáškových cyklov a tiežpodpora výmeny najnovších
vedeckých poznatkov v danom odbore.
Oprávnení žiadatelia zo Slovenska:
- príslušníci štátnej alebo verejnej vysokej školy a Slovenskej akadémie vied
- ostatní partneri (ale vždy len v spojení s osobou uvedenou v bode 1) zo slovenskej strany môžu
byť pracovníci archívov, knižníc alebo múzeí, ktorých inventár je nevyhnutný pre realizáciu
projektu.
Uzávierka prijímania žiadostí: 15.10.2016
Bližšie info: http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/

Rodinám s dieťaťom s poruchou sluchu
pomôže mobilný pedagóg
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlasuje 5. ročník úspešného programu Mobilný
pedagóg. Cieľom programu je pomôcť rodinám, ktorým sa narodilo dieťa s poruchou sluchu,
poskytnúť im potrebné informácie a naučiť ich, ako čo najlepšie rozvíjať svoje dieťa. Piaty ročník
programu bude trvať 10 mesiacov (od februára 2017 do novembra 2017).
Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis v piatom ročníku na program prerozdelí čiastku 60 tisíc
EUR. Cestovné a mzdové náklady uhrádza mobilným pedagógom Nadácia Pontis zo zdrojov
Nadačného fondu Telekom. Pre rodiny je služba bezplatná.

Kto sa môže prihlásiť
Rodiny s dieťaťom so sluchovou poruchou vo veku od 0 do 3 rokov z celého územia Slovenska.
Podmienkou je zaslanie kompletnej vyplnenej prihlášky najneskôr do piatku 4. novembra
2016 na adresu: lubica.chnapkova@nadaciapontis.sk. Názov prihlášky prosím posielajte v tvare
Priezvisko_Meno.
Bližšie info: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/rodinam-s-dietatom-s-poruchou-sluchu-pomoze-mobilny-pedagog/2043

Fond na podporu umenia predstavil
štruktúru podpornej činnosti na rok 2017
Fond na podporu umenia po uzavretí prvého roka podpornej činnosti predstavil na dnešnej tlačovej
konferencii Štruktúru podpornej činnosti na rok 2017 a vyhlásil prvú výzvu na predkladanie žiadostí
o finančné prostriedky. Nová štruktúra podpornej činnosti obsahuje niekoľko formálnych a
obsahových úprav zameraných na zefektívnenie procesu prideľovania dotácií. Jej súčasťou sú aj
nové
oblasti
podpory
umenia
a
nové
priority
ministerstva
kultúry.
Prioritami ministerstva kultúry pre podpornú činnosť fondu na rok 2017 sú kultúrne a umelecké
centrá, 200. výročie J. M. Hurbana a príprava výročí v roku 2018 (100. výročie vzniku ČSR, 25.
výročie vzniku SR a 50. výročie udalostí z augusta 1968). Fond bude prioritne podporovať projekty
zamerané na interakciu digitálnych technológií s klasickými umeleckými postupmi, témami
a médiami; reflexiu slovenského kultúrneho dedičstva v európskych súvislostiach a rozvoj
umeleckej kritiky a reflexie súčasného umenia.
Na základe skúseností z prvého roku podpornej činnosti sa fond rozhodol do novej štruktúry
podpornej činnosti zapracovať aj programové a obsahové zmeny, ktoré by mali prispieť
k efektívnejšej práci žiadateľov a zabezpečeniu podpory v ďalších oblastiach umenia, kultúry
a kreatívneho priemyslu. Ide predovšetkým o poskytovanie viacročných dotácií na veľké festivaly;
posunutie termínov výziev na prekladanie žiadostí, vďaka čomu sa uzavrie hodnotiaci proces
žiadostí v značnom časovom predstihu v porovnaní s minulým rokom; systematická podpora aktivít
nezávislých divadiel, tanečných zoskupení a nezávislých galérií; podpora malých a začínajúcich
kultúrnych a umeleckých centier; podpora tvorby multimediálnych diel; medzinárodné mobility
a prezentácie vyčlenené ako podprogram v rámci jednotlivých oblastí umenia a kultúry.
Vzhľadom k programovým zmenám v štruktúre a zabezpečeniu odborného posudzovania žiadostí
vo všetkých sférach podpornej činnosti vyhlásil fond Výzvu na prekladanie návrh na členov/členky
odborných komisií Fondu na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je nezávislá verejnoprávna inštitúcia. Jeho hlavným poslaním je
zabezpečenie podpory umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Poskytuje finančné
prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej
spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na
štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.
Fond svojou činnosťou nahrádza podstatnú časť dotačného systému Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky. V prvom roku svojho fungovania prerozdelil medzi 2911 úspešných
žiadateľov spolu 14 342 410 €.
Zdroj: http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-36.html?id=702

Fond na podporu umenia: Výzva č.1/2017
Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu
umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č.
1/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:
1.1.3 Divadlo - Prehliadky, festivaly, súťaže
1.1.4 Divadlo - Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení
1.1.5 Divadlo - Medzinárodné mobility a prezentácie

1.2.2 Tanec - Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty
1.2.3 Tanec - Aktivity nezávislých tanečných zoskupení
1.2.4 Tanec - Medzinárodné mobility a prezentácie
1.6.2 Medziodborové podujatia - Medzinárodné umelecké aktivity
2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže
2.2.1 Aktivity vačších kultúrnych a umeleckých centier
2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier
2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
4.4.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 3.11.2016.
Oficiálny dokument Výzvy č. 1/2017 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a
osobitosti jednotlivých podprogramov.
Bližšie info: http://www.fpu.sk/vyzvy-2017/223-vyzva-c-1-2017

Výzva pre: Talenty novej Európy
Stredoeurópska nadácia a spoločnosť Slovnaft, a.s. spustili
10. ročník grantového programu Talenty Novej Európy.
O podporu sa môžu uchádzať výnimočné talenty:
- v oblasti: umenie od 10 do 25 rokov, ZŠ/SŠ/VŠ
- v oblasti: športu od 8 do 18 rokov, ZŠ/SŠ
- v oblasti: veda od 12 do 25 rokov, ZŠ/SŠ/VŠ.
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.
Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., dlhodobo podporujú výnimočné mladé
talenty, 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 nie je jediným dieťaťom.
3 oblasti: umenie, šport, veda.
Prihlásiť sa je možné len na internete cez online formulár.
Prihlášku je potrebné online vyplniť a odoslať do 22. októbra 2016.
Bližšie info: http://www.tne.sk/#about-program

MV SR vyhlásilo vyzvania pre projekty
terénnej sociálnej práce a komunitných centier
Ministerstvo vnútra, sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP
ĽZ), vyhlásilo 5. októbra 2016 vyzvania pre dva národné projekty, ktorých žiadateľom a
prijímateľom bude Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Ako uviedla štátna
tajomníčka MV SR Denisa Saková: „Obe vyhlásené vyzvania nám dovolia podporiť projekty, ktoré
budú slúžiť celej komunite a výrazne prispejú k zlepšeniu prístupu ľudí z marginalizovaných
rómskych komunít k sociálnej infraštruktúre.“
- Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (27
mil. €)
- Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít (30 mil. €).
Zdroj: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=mv-sr-vyhlasilo-vyzvania-pre-projekty-terennej-socialnej-prace-akomunitnych-centier

Poskytovanie dotácií na ÚPD obcí
Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obcí, majú obce možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie aj v roku 2017.
Obce môžu požiadať o dotáciu v termíne od 15. januára do 28. februára 2017.
O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2017.
Zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661

Očakávame prvé výzvy v rámci IROP
Bratislava – 27. september 2016 – Integrovaný regionálny operačný program predstavuje pre
mestá a obce prístup k eurofondom, ktoré im môžu vo viacerých oblastiach uľahčiť ďalší rozvoj.
Združenie miest a obcí Slovenska môže s uspokojením konštatovať, že vďaka zásadnej akcelerácii
dôjde k jeho včasnej implementácií.
„Integrovaný regionálny operačný program sprevádzali problémy, ktoré oprávnene nastoľovali
obavy z jeho čerpania. Hoci sme si uvedomovali jeho náročnosť, nakoľko bude implementovaný
až šestnástimi sprostredkovateľskými orgánmi, zreteľne sme vyjadrili potrebu na jeho urýchlené a
pritom bezpečné spustenie. Na základe vývoja posledných týždňov však môžeme konštatovať, že
operačný program v prípade úspešného uzatvorenia delegačných zmlúv so sprostredkovateľskými
orgánmi, môže byť spustený vo veľmi krátkom čase. Preto už teraz očakávame zverejnenie prvých
výziev,“ konštatuje výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Milan Muška a ďalej
konštatuje: „Predsedníctvo aj Rada ZMOS sa dlhodobo a intenzívne venovali tomuto problému,
ktorý nám neustále tlmočili mestá a obce. Nakoľko sme účastní rokovaní so zástupcami rezortu
pôdohospodárstva, našou snahou bolo a je pomôcť s riešením problémov a umožniť tak čím skôr
čerpanie eurofondov na projekty miest a obcí. Už dnes je isté, že jednokolový a dvojkolový proces
bude uplatnený podľa charakteru jednotlivého špecifického cieľa. Pozícia sprostredkovateľského
orgánu vrátane stanovených kompetencií je už vyjasnená a bola prediskutovaná so všetkými
sprostredkovateľskými orgánmi. Prvé výzvy je možné očakávať koncom septembra, nakoľko už
prebieha pripomienkovanie výzvy opatrenia 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti
verejnej dopravy a taktiež jednej z najkľúčovejších výziev operačného programu – výzvu na
materské školy, ktorej vyhlásenie očakávame v priebehu niekoľkých týždňov.“
Podľa výkonného podpredsedu Milana Mušku nie je dôležitá genéza týchto problémov, ale to, aby
bol operačný program pre konečných žiadateľov dôveryhodný a pružný.
Zdroj: http://www.zmos.sk/ocakavame-prve-vyzvy-v-ramciirop.phtml?id3=0&module_action__58615__id_art=24442#m_58615

VÝZVA PRE FO a PO:
PODPORA VÝSKUMU, VÝVOJA A INOVÁCIÍ
Ministerstvo hospodárstva SR vydalo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inovácií a technologického transferu
Oprávnení žiadatelia:
fyzické alebo právnické osoby
- osoby zapísané v obchodnom registri
- osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia
Cieľ:
Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
Oprávnenosti aktivít projektu:
- Zníženie technologickej medzery SR
- Technologický transfer z prostredia vedecko-výskumných organizácií
- Ostatné inovačné opatrenia

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 175 000 000 €.
Maximálna intenzita pomoci pre Banskobystrický kraj:
Malý podnik: 55% - spolufinancovanie: 45%
Stredný podnik: 45% - spolufinancovanie: 55%
Veľký podnik: 35% - spolufinancovanie: 65%
Minimálna výška príspevku na projekt je 100 000 €
Maximálna výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť 5 mil. €.
Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 30.11.2016
Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola: Posledný pracovný deň každého nasledujúceho
nepárneho mesiaca
Bližšie info: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opvaimhdp2016122-02/

Dotačný systém Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle § 6 ods. 1
písm. c) zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) zverejňuje
v rámci účelu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva výzvu na predkladanie žiadostí
na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok
(ďalej len „kultúrna pamiatka“), projektov prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania
kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie,
dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu
v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.
Účel poskytnutia dotácie:
Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu
na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
Dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sa na účel určený zákonom poskytujú
v programe Obnovme si svoj dom.
V rámci programu Obnovme si svoj dom ide o tieto podprogramy:
podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.
podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany
pamiatkového fondu.
podprogram 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom
stavebno-technickom stave.
podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine
Termín uzávierky predkladania žiadostí: 19. december 2016 (vrátane).
Bližšie info: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2017-310.html

ZELENÉ OÁZY 2017
11. ročník otvoreného grantového programu
Cieľ programu:
Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách,
miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove
alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora
spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami.

Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia
širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.
Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov zameraných na vytvorenie, oživenie alebo
obnovenie verejných priestorov predovšetkým v mestách a na sídliskách, kde by deti mohli rozvíjať
svoje športové a pohybové vlastnosti, miesta, kde by v motivujúcom prostredí mohli tráviť voľný
čas, učiť sa a hrať sa. Projekty by mali byť prispôsobené miestnym podmienkam a mali by
vychádzať z potrieb miestnych obyvateľov.
Kto môže žiadať o grant
- registrované mimovládne neziskové organizácie
- základné a stredné školy a učilištia
- centrá voľného času a komunitné centrá
- mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov.
Projekt musí byť ukončený (zrealizovaný a vyúčtovaný) do 6 mesiacov od schválenia grantu,
najneskôr do konca septembra 2017, pričom podstatná časť prác súvisiacich s výsadbou by sa
mala uskutočniť v jarnom vegetačnom období.
Grant môže byť poskytnutý v rozmedzí 1 000 – 5 000 eur.
Posledný termín na doručenie žiadostí do Nadácie Ekopolis je 12. decembra 2016 do 16:00 hod.
Bližšie info: http://www.oazy.sk/

VÝZVA AJ PRE VÁS: PODPORA DLHODOBÉHO
STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA
Výskumná agentúra vyhlásila výzvu: Podpora dlhodobého strategického výskumu a vývoja v
oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít
SR. Oprávnení žiadatelia:
- štátny sektor vedy a výskumu
- sektor vysokých škôl
- neziskový sektor vedy a výskumu
- podnikateľský sektor.
V tejto výzve je povinné partnerstvo a žiadateľ musí partnerstvo vytvoriť minimálne s dvoma ďalšími
inštitúciami, pričom aspoň jedným partnerom musí byť podnikateľský subjekt a minimálne jeden
partner musí byť vybraný z nepodnikateľských výskumných inštitúcií.
- realizácia základného výskumu
- realizácia priemyselného výskumu
- realizácia experimentálneho vývoja
- zriadenie a modernizácia infraštruktúry
- aktivity pred-komerčnej povahy - výskum s vyšším rizikom, ale súčasne s vysokým následným
potenciálom na dosiahnutie prelomových výsledkov
Výška príspevku a intenzita pomoci:
- pôdohospodárstvo a životné prostredie: min. 10 000 000 € - max. 20 000 000€
- podľa dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR: min. 10 000 000 € - max. 40 000 000 €
Dátum uzavretia: 31.10.2016.
Bližšie info: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2016121-03-dsv/

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE
STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU
A UDELENIE ŠTATÚTOV MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN
Oprávnení žiadatelia:
Oprávnení na podanie ŽoSS_MAS sú:
Občianske združenie v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov, ktoré je založené a pracuje na princípoch LEADER a ktorému bola vydaná hodnotiaca
správa projektového zámeru na základe výzvy MPRV SR na predkladanie projektových zámerov
v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, číslo výzvy 1MAS/PRV/2015.
Oprávnenosť aktivít:
V rámci výzvy na predkladanie ŽoSS_MAS sa neposudzuje oprávnenosť aktivít stratégií CLLD, tie
boli posudzované v rámci výzvy MPRV SR na predkladanie projektových zámerov v rámci
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, číslo výzvy 1MAS/PRV/2015.
Oprávnenosť územia:
Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre
výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja) a viac
rozvinutý región/ostatné regióny (Bratislavský kraj).
Dátum uzavretia výzvy: 02.12.2016
Časový harmonogram konania:
Podávanie a prijímanie
ŽoSS_MAS
Hodnotenie ŽoSS_MAS

Počet podaných ŽoSS_MAS
v predmetnej výzve

Vypracovanie potvrdenia o
registrácii ŽoSS_MAS

Výber ŽoSS_MAS
Vydanie rozhodnutia
o schválení/neschválení
ŽoSS_MAS

Od 20.10.2016 do 02.12.2016
Začína od posledného možného dátumu na doručenie
ŽoSS_MAS
a končí
dňom
vydania
rozhodnutia
o schválení/neschválení ŽoSS_MAS
Viac
ako
100
Menej ako 100
Viac
ako
300
a menej ako 300
podaných
podaných
podaných
ŽoSS_MAS
ŽoSS_MAS
ŽoSS_MAS
Najneskôr do 30 Najneskôr do 40 Najneskôr do 60
pracovných dní od pracovných dní od pracovných dní od
posledného
posledného
posledného
možného dátumu možného dátumu možného dátumu
na
doručenie na
doručenie na
doručenie
ŽoSS_MAS
ŽoSS_MAS
ŽoSS_MAS
na základe sumárneho protokolu výberovej komisie zriadenej
gestorom CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou)
Najneskôr
26.01.2017

Bližšie info: http://www.apa.sk/20-prv-2016

do

Najneskôr
09.02.2017

do

Najneskôr
09.03.2017

do

IROP PO 3: Mobilizácia
kreatívneho potenciálu v regiónoch
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3:
Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.
Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5
Zameranie výzvy: Podpora prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a
kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora)
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
Výzva bude otvorená do 28. februára 2017 a žiadatelia budú môcť na realizáciu svojich projektov
získať podporu až do výšky 200 000 €.
Bližšie info: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch/vyzva-decentralizovana-podpora-2fc.html

Asistenti výučby anglického jazyka
z USA pre slovenské stredné školy 2017 - 2018
Fulbrightova komisia umožňuje slovenským stredným školám uchádzať o asistenta výučby
anglického jazyka na školský rok 2017-2018.
Asistenti výučby angličtiny majú ukončené bakalárske štúdium (V USA je bakalárske
štúdium štvorročné) v oblastiach ako napr. angličtina, história, americká literatúra, výučba
angličtiny ako cudzieho jazyka/lingvistika. Okrem toho sa vyžaduje aj praktická skúsenosť
vyučovaním amerických reálií alebo anglického jazyka.
Asistenti môžu na školách pôsobiť maximálne 10 mesiacov, pričom nástup na školu je na
začiatku školského roka. Znalosť slovenského jazyka sa nevyžaduje.
Školy môžu zapojiť asistenta do výučby anglického jazyka maximálne na 15 vyučovacích
hodín týždenne. Asistent spolupracuje na hodinách s učiteľom angličtiny a v prípade, že sa
osvedčí, môže mu byť prenechaná zodpovednosť za samostatné vyučovanie.
Asistent nepotrebuje pracovné povolenie a všetky doklady spojené s pobytom v SR
vybavuje Komisia. Okrem toho Komisia vypláca asistentovi mesačné štipendium a hradí zdravotné
poistenie, čiže škole nevzniká žiadna finančná záťaž.
V prípade záujmu o prijatie asistenta je potrebné podať žiadosť elektronicky do 21. novembra
2016 na adresu office@fulbright.sk.
Bližšie info: http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/194-asistenti-vyucby-anglickeho-jazyka-z-usa-pre-slovenske-stredneskoly-2016-2017
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