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Kultúra znevýhodnených skupín 2017
Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov zameraných
na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín
obyvateľstva.
Oprávnení žiadatelia:
- fyzická osoba jednotlivec (občan)
- fyzická osoba živnostník
- právnická osoba /obchodné spoločnosti
- záujmové združenie právnických osôb
- VÚC, obec
- rozpočtová alebo príspevková organizácia
- cirkev a náboženská spoločnosť
- vysoká škola
- občianske združenie
- nezisková organizácia, nadácia, neinvestičný fond
- Matica slovenská, organizácie Matice slovenskej
Podprogramy vo výzve
2.1 Živá kultúra
2.2 Periodická tlač
2.3 Neperiodická tlač
2.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry ľudí so zdravotným postihnutím
Disponibilný objem finančných prostriedkov na danú výzvu: určený dňom účinnosti zákona o
štátnom rozpočte
Spolufinancovania projektu minimálne 5% z celkového rozpočtu projektu.
Uzávierka predkladania žiadostí: 19. 12. 2016.
Bližšie info: http://www.culture.gov.sk/vdoc/784/kultura-znevyhodnenych-skupin-2017-2a2.html

Grantový program
Darujte Vianoce 2016 je otvorený
Predstava krásnych Vianoc, o ktorých snívame, ostáva pre mnohých častokrát len predstavou.
Kým sa nenájde niekto, kto ju dokáže – možno len malým skutkom – premeniť na skutočnosť.
S týmto cieľom otvárame 15. ročník grantového programu Darujte Vianoce a vyzývame
obetavých ľudí, aby pomohli iným prežiť vybásnené Vianoce. Podstatou programu je, aby žiadateľ
príbeh pomoci pre druhých nielen napísal a požiadal tak o jeho finančnú podporu, ale aby sa na
jeho realizácii aj osobne podieľal.
Na podporu žiadostí o podporu sme vyčlenili celkovo 50 000 EUR.
Žiadosti o podporu prijímame do 10. novembra 2016 do 24:00 hod., výlučne v elektronickej
podobe prostredníctvom online systému.
Maximálna výška požadovanej sumy na jednu žiadosť v programe nie je stanovená. Žiadatelia
by pri jej určení mali zvážiť aktuálne potreby ľudí, pre ktorých financie požadujú, počet zástupcov
cieľovej skupiny, ktorej chcú pomôcť a akútnosť pomoci.
Všetky prijaté žiadosti posúdi hodnotiaca komisia.
Bližšie info: https://www.nadaciaorange.sk/sk/grantovy-program-darujte-vianoce-2016

Zvýšenie kapacít
infraštruktúry materských škôl
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie projektových
zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:
2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a
celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a
výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:
2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis:
neuplatňuje sa
Fond:
Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Dátum uzavretia:
10.01.2017
Žiadatelia:
- Okresný úrad ako zriaďovateľ materskej školy,
- Obec (obec ako zriaďovateľ materskej školy, mestská časť mesta Košice ako zriaďovateľ
materskej školy)
- Mimovládne/neziskové organizácie (združenie ako zriaďovateľ materskej školy, cirkev
a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ materskej školy)
- Subjekty zo súkromného sektora (právnická osoba ako zriaďovateľ materskej školy, fyzická osoba
ako zriaďovateľ materskej školy)
Bližšie info: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10748

Učiteľom opäť ponúkame
bezplatné kurzy programovania
Pozývame učiteľov 1. a 2. stupňa základných škôl na kurzy Hour of Code.
Hour of Code je celistvý program na výučbu základov programovania jednoduchou a hravou
formou, využiteľný na hodinách informatiky.
Pre koho je kurz určený?
Kurz hravo zvládnu všetci učitelia základných škôl 1. aj 2. stupňa so základnými znalosťami
práce s počítačom a internetom.
Čo sa naučíte?
Dozviete sa ako pracovať so stránkou Hour of Code, ktorá vám ponúka bezplatné materiály
a cvičenia, ktoré môžete využívať na svojich hodinách, v školskom klube, krúžkoch informatiky
alebo kdekoľvek, kde je počítač s pripojením na internet.
Naučíte sa základy tzv. blokového programovania – programovania, pri ktorom nepíšete celé
programy, ale postupne ku sebe prikladáte bloky s preddefinovanými príkazmi.
Tiež sa naučíte orientovať vo voľne dostupných online materiáloch kreatívneho vyučovania
informatiky a nájsť vhodné lekcie a cvičenia pre rôzne vekové kategórie.
Kedy a kde a ako bude školenie prebiehať?
Kurzy budú prebiehať v termíne od 21. novembra až 2. decembra 2016 v Bratislave, Nitre,
Trnave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade, Prešove a Košiciach. Detailné termíny
nájdete v prihlasovacom formulári.
Kurz je bezplatný a trvá približne 3 hodiny.
Prihlasovať sa môžete do 16. novembra 2016.
Bližšie info: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/ucitelom-opat-ponukame-bezplatne-kurzy-programovania/2073

Výzva č. 2/2017
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.
2/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:
1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba
1.4.3 Výstavné a prezentačné aktivity nezávislých galérií
1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie
4.3.2 Prehliadky, festivaly a súťaže - neprofesionálne umenie
4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility - ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Termín predkladania žiadostí: 21. 11. 2016.
Bližšie info: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2017

Výzva č. 3/2017
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.
3/2017 na predkladanie žiadostípre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:
1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre
1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba
1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra
4.4.2 Kultúrno-osvetové aktivity
Termín predkladania žiadostí: 1.12.2016.
Bližšie info: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2017

MV SR vyhlásilo vyzvania pre projekty
optimalizácie verejnej správy a vzdelávania zamestnancov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) ako riadiaci orgán pre Operačný program
Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo v utorok 8. novembra vyzvania pre dva národné
projekty. Žiadateľom a prijímateľom bude v oboch prípadoch ministerstvo vnútra. Ide o projekt
ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej správy a projekt optimalizácie procesov vo verejnej
správe.
V prípade projektu s názvom „Implementácia systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov
verejnej správy“ je indikatívna výška finančných zdrojov Európskej únie (EÚ) 1 050 000 eur.
Cieľom projektu bude zanalyzovať súčasný stav v oblasti ďalšieho vzdelávania zamestnancov
verejnej správy, následne vytvoriť koncepciu vzdelávania a dva rámcové vzdelávacie programy.
Všetky tri hlavné aktivity projektu by mali byť ukončené v priebehu roka 2017. Ďalšie vzdelávanie
zamestnancov bude mať pozitívny vplyv na skvalitnenie výkonu vo verejnej správe ako aj na
skvalitnenie poskytovaných služieb občanom cez odborne pripravených a vyškolených
zamestnancov. Udržateľným výsledkom projektu tak bude existencia koncepcie ďalšieho
vzdelávania.
Druhým národným projektom, na ktorý vyhlásil riadiaci orgán pre OP EVS vyzvanie, je
„Optimalizácia procesov vo verejnej správe“. V tomto prípade je indikatívna výška finančných
zdrojov EÚ na vyzvanie 26 800 000 eur. V projekte sa bude prijímateľ zameriavať na riešenie

životných situácií občanov a podnikateľov. Životné situácie sú rozdelené do niekoľkých okruhov,
ako je napríklad bývanie, doprava, občianstvo, zdravie a sociálne zabezpečenie, vzdelávanie,
zamestnanie či rodina a medzi konkrétne životné situácie patrí napríklad narodenie dieťaťa,
uzavretie manželstva, rozvod, starostlivosť o dieťa alebo dedičské konanie. Projekt identifikuje 90
najdôležitejších životných situácií. Konečným výsledkom projektu budú optimalizované
a implementované nové efektívnejšie riešenia týchto životných situácií. Zabezpečí sa tak zvýšená
efektívnosť procesov, ktoré vykonáva verejná správa v rámci riešenia životných situácií ako aj ich
kvalita a dostupnosť z pohľadu občana či podnikateľa. Cieľom je preniesť záťaž pri vybavovaní
vecí na úradoch z občana a podnikateľa na štát.
Zdroj:
http://www.minv.sk/?aktuality_zahranicna_pomoc_MV_SR&sprava=mv-sr-vyhlasilo-vyzvania-pre-projektyoptimalizacie-verejnej-spravy-a-vzdelavania-zamestnancov

VÝZVA: PRÍPRAVA NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE
A RECYKLÁCIA NEBEZPEČNÝCH ODPADOV
Č.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia vyhlasuje 15. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na
prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov. Výzva na predkladanie
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Zameranie: Príprava na opätovné použitie a recyklácia nebezpečných odpadov
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-15
Dátum vyhlásenia: 31. 10. 2016
Bližšie info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/15-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-pripravuna-opatovne-pouzitie-a-recyklaciu-nebezpecnych-odpadov/

VÝZVA: PRÍPRAVA NA OPÄTOVNÉ POUŽITIE
A ZHODNOCOVANIE NIE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku zameranú na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie
nie nebezpečných odpadov.
Oprávnení žiadatelia:
subjekty (oprávnené na podnikanie, resp. subjekty, ktoré sa stávajú účastníkom hospodárskej
súťaže), ktoré vykonávajú alebo plánujú vykonávať niektoré z nasledovných oprávnených
podaktivít OP KŽP, resp. činností v oblasti nakladania s nie nebezpečnými odpadmi:
a. príprava na opätovné použitie nie nebezpečných odpadov
b. recyklácia nie nebezpečných odpadov
c. materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiály, ktoré sa dajú použiť ako
palivo
d. zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
e. mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu.
Každá podaktivita má rôznych oprávnených žiadateľov.

Cieľ:
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a
recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.
Dátum uzavretia výzvy:
1.kolo – 28.2.2017
2.kolo – 30.6.2017
Prípadné ďalšie kolo v intervale 4 mesiacov od uzatvorenia predchádzajúceho hodnotiaceho kola
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 100 000 000 €.
Výška pomoci je rozdelená podľa krajov.
Bližšie info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/16-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-pripravuna-opatovne-pouzitie-a-zhodnocovanie-nie-nebezpecnych-odpadov-s-kodom-opkzp-po1-sc111-2016-16/

Minister školstva Peter Plavčan
vyhlásil čitateľskú súťaž pre školy
Pri príležitosti Roka čitateľskej gramotnosti vyhlásil minister školstva Peter Plavčan čitateľskú súťaž
pre žiakov základných škôl. Ako zdôraznil vo svojom príhovore: „Čítanie sa významným spôsobom
podieľa na formovaní myslenia detí, zvlášť pri rozvoji predstavivosti, kde knihy oproti iným médiám
zohrávajú nezastupiteľnú úlohu.“ Žiakom zaželal veľa chuti do čítania a množstvo pekných
zážitkov.
Keďže kampaň na podporu čítania sa v tomto roku nesie v znamení hesla „Myslenie je pohyb“,
zameranie súťaže bude prepojené so športom
Súťaž sa uskutoční v dvoch úrovniach. Každý mesiac bude na webovej stránke ministerstva
školstva, ako aj vydavateľstva SAV vyhlásená téma, na ktorú bude potrebné prečítať aspoň jednu
knihu a napísať k nej vlastný čitateľský zážitok.
Súťažné témy:
 November 2016 – kniha, ktorá ma motivovala k športu
 December 2016 – kniha, ktorá je autobiografiou významného športovca
 Január 2017 – kniha, v ktorej sa píše o športe, ktorý obľubujem
 Február 2017 – kniha, v ktorej sa píše o odvahe a o prekonávaní prekážok
 Marec 2017 – kniha, v ktorej sa píše o významných vedeckých objavoch, prípadne
objaviteľských cestách
 Apríl 2017 – kniha, ktorá ma rozosmiala
 Máj 2017 – kniha, ktorú by som odporučil kamarátke/kamarátovi
Bližšie info: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-peter-plavcan-vyhlasil-citatelsku-sutaz-pre-skoly/

VÝZVA PRE ŠTÁTNE SPRÁVY
A ŠTÁTNE INŠTITÚCIE: SPOLOČNÉ PROJEKTY SR A OECD
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejňuje výzvu na predkladanie
návrhov spoločných projektov SR a OECD pre rok 2017, ktoré budú spolufinancované z
dobrovoľných príspevkov SR pre OECD.
Oprávnení žiadatelia: - ústredné orgány štátnej správy, - ich rozpočtové organizácie, - štátne
inštitúcie.
Aktivity pôsobenia SR v OECD by mali byť zamerané na nasledovné oblasti:

- Inkluzívny a udržateľný hospodársky rast a vyššia konkurenčná schopnosť hospodárstva SR
- Sektorové politiky SR využívajúce odporúčania OECD v kontexte Programového vyhlásenia vlády
SR na roky 2016 – 2020
- Rozvíjanie globálnej agendy s prepojením na spoluprácu s ďalšími medzinárodnými
organizáciami napr. OSN, G20, G7, spolupráca v rozvojovej agende
Celková suma je 70 000 € vo forme dobrovoľných príspevkov SR pre OECD v súlade s uznesením
vlády SR
Predkladateľ projektu je povinný zabezpečiť jeho spolufinancovanie v rozsahu minimálne 25%
rozpočtu projektu, ak Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v OECD nerozhodne inak.
Jedna organizácia môže predložiť aj viacero návrhov projektov alebo viaceré inštitúcie môžu
predložiť spoločný projekt.
Uzávierka projektov: do 11.12.2016.
Bližšie info: http://www.mzv.sk/zahranicna_politika/slovensko_v_oecd-spolocne_projekty_slovenska_a_oecd

VÝZVA AJ PRE VÁS: MEDZINÁRODNÝ
VYŠEHRADSKÝ FOND – MALÉ GRANTY
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejňuje výzvu na predkladanie
návrhov spoločných projektov SR a OECD pre rok 2017, ktoré budú spolufinancované z
dobrovoľných príspevkov SR pre OECD.
Oprávnení žiadatelia:
- ústredné orgány štátnej správy
- ich rozpočtové organizácie
- štátne inštitúcie
Aktivity pôsobenia SR v OECD by mali byť zamerané na nasledovné oblasti:
- Inkluzívny a udržateľný hospodársky rast a vyššia konkurenčná schopnosť hospodárstva SR
- Sektorové politiky SR využívajúce odporúčania OECD v kontexte Programového vyhlásenia vlády
SR na roky 2016 – 2020
- Rozvíjanie globálnej agendy s prepojením na spoluprácu s ďalšími medzinárodnými
organizáciami napr. OSN, G20, G7, spolupráca v
Medzinárodný vyšehradský fond vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí na podporu projektov
zameraných na:
- kultúrnu spoluprácu
- vedecké výmeny a výskum
- školstvo
- výmeny mládeže
- cezhraničná spolupráca
- propagácia cestovného ruchu
Oprávnený žiadateľ:
- mimovládne organizácie
- neziskové organizácie
- obce
- školy
- iné verejné inštitúcie
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 6 000 € Uzávierka prijímania žiadosti: 1. 12. 2016.
Bližšie info: http://visegradfund.org/grants/small-grants/

VZN BBSK na akcie vo verejnom záujme
alebo v prospech rozvoja územia BBSK
a na podporu všeobecne prospešných služieb,
podnikania a zamestnanosti
Účel VZN:
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je stanoviť postup
a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu BBSK právnickým osobám fyzickým osobám –
podnikateľom, mestám a obciam (ďalej len „obce“) a ich maximálnu výšku.
Dotácia môže byť poskytnuté len na základe písomnej žiadosti.
Žiadosti musia byť podávané pre projekty v súlade s vymedzenými prioritami tohto nariadenia.
Termín na predloženie žiadosti je 30. november bežného kalendárneho roka, ktorý predchádza
roku, pre ktorý sa dotácia požaduje.
Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10%
z poskytnutej dotácie.
Bližšie info: https://www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Financieamajetok/Poskytovaniedot%C3%A1ci%C3%AD.aspx

Nadácia Pontis otvára nominácie
na prestížne ocenenie Via Bona Slovakia
Nadácia Pontis opäť hľadá hviezdne projekty v oblasti zodpovedného podnikania. Hľadá malé
i veľké firmy, ktoré podnikajú inak, ktoré sa usilujú o pozitívnu zmenu v spoločnosti, ktoré sa
príkladne starajú o svojich zamestnancov a prinášajú inovatívne riešenia a nové prístupy v oblasti
životného prostredia. Firmy, ktoré podporujú sociálne inovácie, ktoré čestne a transparentne
jednajú so svojimi partnermi a ktoré inšpirujú okolie i ďalších hráčov v biznise, aby spolu menili
Slovensko k lepšiemu.
Nominujte svoju formu do 20. januára 2017.
Bližšie info: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/opat-hladame-hviezdne-projekty-v-oblasti-zodpovedneho-podnikania/2085

Kultúra národnostných menšín 2017
Úrad vlády Slovenskej republiky v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády Slovenskej republiky
pre národnostné menšiny 16. novembra 2016 vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2017.
O podporu štátu v celkovej výške 4 500 000 eur sa môžu uchádzať občianske združenia, nadácie,
registrované cirkvi, obce a mestá, rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti VÚC alebo obcí a pod. Na rok 2017 vyčlenila vláda SR o viac ako 600 000 eur viac ako
v minulom roku, čo sa odzrkadlilo aj na vyšších alokáciách pre všetkých 13 národnostných menšín.
Bližšie info: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2017/

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
O DOTÁCIU v rámci Programov pre mládež
Programy: SLUŽBY mladým (1), HLAS mladých (2)
ÚČEL VÝZVY (1):
Výzva je zameraná na podporu poskytovateľov informačných a poradenských služieb pre mládež
a služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže, pričom tieto služby sa poskytujú na území
samosprávneho kraja (regionálna úroveň) alebo na území aspoň štyroch samosprávnych krajov
(nadregionálna úroveň).
ÚČEL VÝZVY (2):
Výzva je zameraná na podporu mimovládnych štruktúr, ktoré zastupujú záujmy mladých ľudí na
úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni, pričom zabezpečujú reflexiu ich potrieb v
politikách, zvyšujú úroveň ich participácie, posilňujú ich reprezentáciu a zabezpečujú zber
podnetov pre tvorbu mládežníckej politiky, k čomu vytvárajú partnerstvá.
OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty uvedené v paragrafe 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 o podpore
práce s mládežou, ktoré zároveň:
a) preukázateľne poskytujú informačné a poradenské služby pre mládež alebo služby
dobrovoľníctva mládeže,
b) svoju činnosť vykonávajú systematicky viac ako jeden rok a preukážu ju formou výročnej správy,
resp. iným dokumentom, popisujúcim minulú činnosť žiadateľa (len pre program SLUŽBY mladým)
c) nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť podľa osobitného predpisu.
OPRÁVNENÉ AKTIVITY
Žiadateľ zdôvodní výber aktivity, jej súvislosť s cieľmi programu a uvedie aj metodický prístup k jej
zabezpečeniu v projektovom zámere, ktorý je súčasťou žiadosti o dotáciu. Medzi oprávnené aktivity
môžu patriť napríklad:
a) konzultácie,
b) dobrovoľnícke činnosti v prospech širšej komunity,
c) pracovné stretnutia a rokovania,
d) tvorba nástrojov na šírenie informácií,
e) informačné dni a verejné diskusie,
f) kampane a mediálne projekty zamerané na komunikáciu s mladými ľuďmi,
g) semináre, workshopy, konferencie, školenia,
h) a iné aktivity v súlade s cieľmi programu.
MAXIMÁLNA SUMA dotácie pre všetkých žiadateľov je 80 % z oprávnených nákladov. Maximálna
suma dotácie pre žiadateľa na:
a) regionálnej úrovni/úrovni samosprávneho kraja je 25 000 EUR
b) nadregionálnej úrovni/celoštátnej úrovni je 50 000 EUR.
Žiadosť sa predkladá elektronicky v systéme NELSON do 16. decembra 2016 do 12:00 hod.
Bližšie info: https://www.minedu.sk/8588-sk/aktuality/

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
v y h l a s u j e výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt.
Cieľ:
Zabezpečiť realizáciu Aktualizácie Národnej stratégie regionálneho rozvoja SR a zákona o podpore
regionálneho rozvoja.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 40.000 EUR.
Minimálna výška spolufinancovania projektu (z vlastných alebo iných zdrojov), na ktorý je dotácia
požadovaná, je najmenej 10 % z celkovej výšky dotácie poskytnutej na projekt.
Dotáciu možno poskytnúť subjektu územnej spolupráce so sídlom v Slovenskej republike, okrem
prvého roku jeho činnosti, ktorým je podľa § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona o podpore regionálneho
rozvoja:
b) slovenská časť euroregiónu, ktorou je podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja záujmové
združenie právnických osôb založené podľa osobitného predpisu4 na účely cezhraničnej
spolupráce so sídlom v Slovenskej republike,
c) európske zoskupenie územnej spolupráce založené podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom
zoskupení územnej spolu práce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Termín na predloženie žiadosti je 2. december 2016.
Bližšie info: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=92851

Unikátny projekt zo Slovenska spojil krajiny Európy
Pomôcť Európe spoznať Slovensko a naopak
slovenským deťom EÚ sa podujal unikátny
projekt Eurorozprávky. S cieľom budovať vzťah
k
jednotlivým
krajinám
európskeho
spoločenstva už od útleho veku vznikla po
niekoľkomesačnom úsilí výstava 57 rozprávok
zo všetkých členských krajín EÚ. Dnes ju
slávnostne prezentujú v Bruseli.

Deti z 57 slovenských materských škôl a III. Európskej školy v Bruseli od februára maľovali
a priestorovo stvárňovali klasické rozprávky, ktoré sú typické pre jednotlivé krajiny EÚ. Zapojili sa
tak do projektu Eurorozprávky, ktorý chce viesť deti od skorého veku k uvedomeniu si zjednotenej
Európy ako spoločného dobra.
Niekoľkomesačné úsilie detí vrcholí v týchto dňoch výstavami výtvarných diel, ktoré vznikli v rámci
projektu. Koncom októbra ich organizátori prezentovali verejnosti v Galérii Rozhlasu a televízie
Slovenska v Bratislave. Oddnes budú vystavené v Galérii IFA LABORATORY v Bruseli, ktorá
využíva umenie ako metódu.
Vernisáž výstavy Eurorozprávky sa dnes v Bruseli koná za účasti viacerých významných hostí,
chýbať nebude ani veľvyslanec SR v Belgicku Stanislav Vallo.
Zdroj: https://europskenoviny.sk/2016/11/15/miroslav-mikolasik-unikatny-projekt-zo-slovenska-spojil-krajiny-europy/

PRÍSPEVOK NA KÚPU ELEKTROMOBILU
Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu ( ZAP
SR) projekt, po ktorom budú elektromobily finančne dostupnejšie.
Oprávnení žiadatelia:
- občan
- podnikateľský subjekt
- mestá
- obce.
Teda ľubovoľná osoba zapísaná v registrácii vozidla ako jeho vlastník.
Ide o vozidlá kategórie:
- M1 (osobné motorové vozidlá)
- N1 (malý nákladný automobil do celkovej hmotnosti 3,5t) s pohonom:
BEV (Battery electric vehicle, čisto elektrické vozidlo, len s elektrickým pohonom dobíjateľným z
elektrickej siete)
PHEV (Plugin hybrid electric vehicle, vozidlo s pohonom s dobíjateľnými batériami z elektrickej
siete) a spaľovacím motorom. Pre vylúčenie pochybností musí mať vozidlo elektrickú zásuvku na
dobíjanie batérií.
Podpora kúpy elektromobilov sa začala 11.11.2016 a bude trvať do konca roku 31.12. 2017, alebo
do vyčerpania finančných prostriedkov. Podmienkou na vyplatenie prostriedkov je registrácia
vozidla na Slovensku do 31.12.2017
Výška podpory:
BEV (čisto elektrický pohon) 5 000 €
PHEV ( plugin hybridný pohon) 3 000€
Bližšie info: http://www.zapsr.sk/podpora-elektrickych-vozidiel/

Podpora nových a začínajúcich
mikro-, malých a stredných podnikov
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu
Výskum a inovácie vyhlásilo dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na
podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI
MH/DP/2016/3.1.1-03) a na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaIMH/DP/2016/3.3.1-04).
Cieľom zverejnených výziev je podporiť projekty zamerané na uvedenie nového alebo inovovaného
produktu žiadateľa na trh alebo na inováciu produkčného procesu. Podporené môžu byť projekty
realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výziev môžu byť
podporené mikro-, malé a stredné podniky, pričom oprávnenými činnosťami sú nákup nového
dlhodobého majetku využívaného na produkciu produktu žiadateľa a/alebo zavádzanie nástrojov
elektronického podnikania. Súčasne s uvedenými činnosťami môžu byť predmetom projektu aj
marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu na trh, aktivity
zamerané na posúdenie zhody nového/inovovaného produktu s technickými požiadavkami podľa
zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich
zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo inováciou
produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako sú školenie BOZP a
pod.). Základným rozdielom medzi predmetnými výzvami je dĺžka podnikania s tým, že v rámci
výzvy pre nové a začínajúce podniky sú oprávnení žiadatelia podnikajúci menej ako 3 roky a v
rámci výzvy pre existujúce podniky sú oprávnení žiadatelia podnikajúci minimálne 3 roky.

V rámci výziev sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 30 mil. EUR pre nové a začínajúce
podniky a vo výške 40 mil. EUR pre existujúce podniky.
K uzavretiu výziev dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe
rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia o
uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu pre nové a
začínajúce podniky je 30 000 000 EUR.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu pre existujúce
podniky je 40 000 000 EUR.
Dátum vyhlásenia výziev: 22.11.2016
Typ výziev: otvorené
Bližšie info: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevkuzameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-astredn%C3%BDch-podnikov/

ROADSHOW 2016
Priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych
štrukturálnych a investičných fondov je cieľom aktivity Roadshow 2016. Súťaž je určená pre
študentov tretích ročníkov stredných škôl, ktorí vypracujú projektový zámer.
Vypracovaný projektový zámer, ktorý študenti pripravia a odošlú do 31.12.2016, bude hodnotený
odbornou komisiou, posúdený a ocenený. Zámer by mal odrážať aktuálne možnosti a potreby
regiónu, ktorý škola reprezentuje.
Termíny
Prihlásenie družstiev: pri predložení PZ
Predloženie PZ: do 31.12.2016.
Hodnotenie: 31.12.2016 – 31.1.2017
Výber tovaru: do 15 pracovných dní od oznámenia výsledkov
Odovzdanie výhier
- školám: do 30.6.2017
- členom družstiev: do 28.2.2017
Bližšie info: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/roadshow-2016-dolezite-informacie-pre-studentov-a-skoly/
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