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VÝZVA PRE OBCE S MRK:
Podpora prístupu k pitnej vode
v prostredí separovaných a segregovaných
MRK pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd
Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na
zameranú na podporu prístupu k pitnej vode.
Oprávnení žiadatelia sú:
- Obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (1043 obcí a miest, Príloha č. 7
výzvy )
Oprávnené aktivity
Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK s
dôrazom na nízkonákladové opatrenia ako napr. vŕtanie a kopanie studní
Spôsoby realizácie:
- Výstavba a rozšírenie miestnych vodovodov / potrubných rozvodov pitnej vody
- Budovanie vŕtaných studní
- Realizácia úpravní povrchovej vody
Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 13.3.2017
Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 14.9.2017
Minimálna výška NFP na projekt nie je stanovená
Maximálna výška NFP je 1 000 000 €
Spolufinancovanie žiadateľa: 5%
Bližšie info: http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzvazamerana-na-podporu-pristupu-k-pitnej-vode-oplz-po6-sc611-2016-3

Podpora výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v otvorenom prostredí a zefektívnenie
resocializácie drogových a iných závislostí
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásila výzvu na
predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Oprávnení žiadatelia sú:
- Subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Investičná priorita:
Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane
zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 15.2.2017
Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 5.5.2017
Termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola: 31.8.2017
Minimálna výška NFP na projekt je 25 000€
Maximálna výška NFP je 750 000 €
Bližšie info: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.101

Podpora cieľavedomých študentov!
AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje II. ročník grantového programu „Chceš rozvíjať
svoj talent? Podporíme ťa!“, ktorý nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu podpory AXA fondu pre
mladé talenty v oblasti vedy a výskumu alebo umenia. V programe rozdelíme celkovo 25 000 EUR.
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 - 17 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca.
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 výskumom, analýzou, vyvíjaním učebnej pomôcky, softvéru, aplikácie,
videa a pod.
 ďalšie náklady priamo sa viažuce na rozvíjanie nadania žiaka alebo študenta
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.
31. 1. 2017 - uzávierka podávania žiadostí.
Bližšie info: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/podporime-cielavedomych-studentov/2104

ZLEPŠENIE
SAMOZAMESTNANIA
MLADÝCH ĽUDÍ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Nové alebo inovatívne programy na
zlepšenie samozamestnania mladých ľudí.
Oprávnení žiadatelia:
- zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
- obce
- mestá
- VÚC
- právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec, mesto, alebo VUC
- občianske združenia
- neziskové organizácie
- nadácie
- miestne akčné skupiny.
Cieľ výzvy:
Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť
zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce.
Dátum uzavretia:
1. kolo – 22.02.2017
2. kolo – 21.04.2017
3. kolo – 23.06.2017

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zo zdrojov EÚ - 10 000 000 €
Výška spolufinancovania v závislosti od kategórie žiadateľa.
Bližšie info: https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/informacia-o-vyhlaseni-vyzvy1

PODPORA
OCHRANY ĽUDSKÝCH PRÁV
A SLOBÔD
Ministerstvo spravodlivosti SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na presadzovanie,
podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie,
rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Dotáciu môže ministerstvo poskytnúť napríklad na:
 posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd,
 podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže, podporu spolupráce a partnerstva
organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd,
 zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd,
 podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd
a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a
ostatným prejavom intolerancie,
 zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Oprávnení žiadatelia:
• obec
• vyšší územný celok,
• občianske združenie
• nadácia
• záujmové združenie právnických osôb
• nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
• neinvestičný fond
• registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť
• právnická osoba
• medzinárodná organizácia registrovaná na území SR
• rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VUC alebo obec
• fyzická osoba
• podnikateľ s miestom podnikania alebo sídlom podnikania na území SR
Minimálna výška dotácie: 5 000 €
Maximálna výška dotácie: 50 000 €
Termín predkladania žiadostí je 6.2.2017.
Bližšie info: https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2152

Environmentálny fond:
Sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom
Environmentálny fond poskytuje podporu formou dotácie na činnosť C4: Sanácia miest s
nezákonne umiestneným odpadom v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č.
157/2005 Z. z., ktorou sa uvedený zákon vykonáva.
Oprávnení žiadatelia:
- obec,
- združenie obcí.
Maximálna výška podpory formou dotácie v rámci činnosti C4 je 50 000,- EUR na jednu žiadosť s
nezákonne umiestneným odpadom.

Maximálna miera podpory je 95% z oprávnených nákladov projektu/časti projektu, ktorý je
predmetom žiadosti, pri súčasnom rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšky podpory.
Jeden žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o podporu formu dotácie, pričom v rámci žiadosti
môže riešiť sanáciu viacerých miest s nezákonne umiestneným odpadom nachádzajúcich sa v
katastri obce, resp. obcí (v prípade žiadateľov - združení obcí).
Aktivity projektu/časti projektu, na realizáciu ktorých žiadateľ žiada o podporu formou dotácie v
rámci predloženej žiadosti, je možné realizovať v období od 01. 01. 2017 maximálne však do 30.
09.2017.
Lehota na podanie žiadosti: 15.03.2017.
Bližšie info:
http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/Formular/Prirucky%20a%20specifikacie/Pr%C3%ADru%C4%8Dka%20pre%20%C5%B
Eiadate%C4%BEov_C4_2017.pdf

Environmentálny fond:
Zvyšovanie energetickej
účinnosti existujúcich verejných budov
vrátane zatepľovania
Environmentálny fond poskytuje podporu formou dotácie na činnosť L3: Zvyšovanie energetickej
účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o
Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov a vyhlášky č. 157/2005 Z. z., ktorou sa uvedený zákon vykonáva.
Oprávnení žiadatelia:
a) Obec
b) Príspevková organizácia zriadená obcou
c) Rozpočtová organizácia zriadená obcou
d) Samosprávny kraj
e) Príspevková organizácia zriadená samosprávnym krajom
f) Rozpočtová organizácia zriadená samosprávnym krajom.
V rámci činnosti je možné realizovať nasledovné aktivity:
1.zateplenie obvodových stien a plášťa budovy,
2.zateplenie/výmena strechy,
3.zateplenie podlahy najnižšieho a stropu najvyššieho podlažia,
4.výmena otvorových výplní (okná, dvere),
5.modernizácia/výmena zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody,
6. práce a dodávky v súvislosti s realizáciou opatrení určených na zachovanie miest hniezdenia,
rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočícha,
7.kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Maximálna výška podpory formou dotácie v rámci činnosti L3 na projekt je 200 000,- EUR s DPH.
Maximálna miera podpory je 95% z oprávnených nákladov projektu/časti projektu, ktorý je
predmetom žiadosti. Aktivity projektu/časti projektu, na realizáciu ktorých žiadateľ žiada o podporu
formou dotácie v rámci predloženej žiadosti, je možné realizovať v období od 01.01.2017
maximálne však do 31.10.2017.
Lehota na podanie žiadosti: 15.03.2017.
Bližšie info:
http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/Formular/Prirucky%20a%20specifikacie/Pr%C3%ADru%C4%8Dka%20pre%20%C5%B
Eiadate%C4%BEov_L3_dotacie2017.pdf

Výzva na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
na zvýšenie kapacít infraštruktúry
materských škôl
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)
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 (ďalej aj „EFRR”)
Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 06.12.2016
Stanovené hodnotiace kolá:
Uzavretie hodnotiaceho kola 1
Uzavretie hodnotiaceho kola 2
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie
Oprávnení žiadatelia:
- okresný úrad ako zriaďovateľ materskej školy,
- obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), mestská časť mesta Košice, mestská časť mesta
Hlavného mesta SR Bratislavy ako zriaďovateľ materskej školy,
- mimovládne / neziskové organizácie (cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ materskej
školy, združenie ako zriaďovateľ materskej školy (zväz, spolok, spoločnosť, klub a. i.),
- súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci
- fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) ako zriaďovateľ
materskej školy oprávnená vykonávať túto činnosť
V rámci špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl sú pre túto
výzvu oprávnené nasledovné aktivity:
a. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
b. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou,
rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
c. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s
prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
d. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení
pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane
prvkov inkluzívneho vzdelávania;
e. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
f. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.
Minimálna výška príspevku: nie je stanovená.
Maximálna výška príspevku: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 1 000 000
EUR.
Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto:
Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (t.j. benchmark) sú stanovené nasledovne:
 max. vo výške 6 700 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa,
 max. vo výške 2 500 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa.
Bližšie info: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10860

Via Bona Slovakia inšpiruje firmy
na Slovensku k férovému podnikaniu
Nadácia Pontis každoročne oceňuje výnimočné projekty a zodpovedné prístupy firiem, ktoré menia
Slovensko k lepšiemu.
Nadácia Pontis už sedemnásty krát hľadá firmy, ktoré robia poctivý a zodpovedný biznis. Do
ďalšieho ročníka prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia môžu malé i veľké firmy
nominovať svoje projekty a inšpiratívne príbehy do 20. januára 2017.
Nadácia Pontis oceňuje firmy za ich výnimočné projekty v oblasti zodpovedného podnikania
a firemnej filantropie už od roku 1998. V tomto ročníku nadácia udelí ocenenie Via Bona Slovakia
v šiestich kategóriách, novinkou bude špeciálna Cena za sociálne inovácie.
Tento rok Nadácia Pontis opäť udelí aj Cenu verejnosti, o ktorej budete môcť hlasovať i Vy na
webovej stránke hlavného mediálneho partnera.
Zdroj: http://www.nadaciapontis.sk/o-via-bone-1

Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti
verejnej osobnej dopravy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre
Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje
VÝZVU
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity
a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)
Prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových,
a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej
dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory
udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
Špecifický cieľ: 1.2.1 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR“)
Typ výzvy: otvorená
Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok (ďalej aj „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu.
Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 15.03.2017
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 30.06.2017
Oprávnení žiadatelia:
- mesto, obec, združenie obcí s výlučnou účasťou obcí založené podľa § 20b zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, samosprávny kraj,
- súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci - fyzická alebo právnická osoba (podľa § 2 ods. 2
Obchodného zákonníka) poskytujúci pravidelnú verejnú osobnú dopravu (dopravca v regionálnej
a mestskej doprave, ktorému bola vystavená dopravná licencia na prímestskú alebo mestskú
pravidelnú verejnú osobnú dopravu)
- ostatné subjekty verejnej správy17 - subjekt vo vlastníctve objednávateľa dopravy (mesta/
samosprávneho kraja) organizujúci integrovaný dopravný systém.
Bližšie info: http://www.mpsr.sk/index.php?start&navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10863
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