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Floorball Challenge 2017!
Najväčší športový projekt
nového školského roka pre chlapcov i dievčatá!
Populárna televízna Nadácia TV JOJ a o.z. LPF pripravili pre široké masy žiakov základných škôl
a osemročných gymnázií najväčšiu celonárodnú športovú výzvu, aká tu kedy bola!
Rozhýbme deti a dajme im šancu aktívne tráviť čas po vyučovaní. Dovoľme športovať i tým, ktorí
nemajú predpoklady pre vrcholový šport! Dajme žiakom priestor, aby aj oni reprezentovali svoju
školu, mesto a kraj. A spoločne zabojujte o účasť v prvom ročníku celonárodnej výzvy Floorball
Challenge!
3 jednoduché kroky k šanci prebojovať sa do celonárodného finále!
1., Založte na Vašej škole krúžok floorballu pre čo najväčší počet chlapcov i dievčat! Floorball je
moderný, dynamický a cenovo dostupný šport i v tej najjednoduchšej forme. Stačí telocvičňa,
skvelý učiteľ a žiaci, ktorí chcú po vyučovaní aspoň raz do týždňa športovať.
2., Trénujte a vyzvite čo najviac súperov z okolitých škôl na priateľské zápasy! Zapisujte si výsledky
a dajte nám o nich vedieť!
3., Sledujte naše výzvy na facebooku, zapájajte so do našich pravidelných mikrosúťaží na
facebooku a posielajte nám fotografie z tréningov, či zápasov. My si tých najlepších nájdeme a
zaujímavým spôsobom odmeníme! V hre sú originálne dresy, hokejky a finančné odmeny pre tie
najaktívnejšie školy!
Viac na www.floorballchallenge.sk alebo na facebooku Floorball Challange.
Zdroj: https://nadacia.joj.sk/floorball-challenge/166710-floorball-challenge-2017-najvacsi-sportovy-projekt-noveho-skolskehoroka-pre-chlapcov-i-dievcata

Výzva na predkladanie
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových
učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu
v základných školách
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „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: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia: 22. 12. 2016
Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu.
Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 15.5.2017
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 15.8.2017
Oprávnení žiadatelia:

- organizácia štátnej správy (okresný úrad ako zriaďovateľ základnej školy19, ústredný orgán
štátnej správy ako zriaďovateľ subjektov výchovy a vzdelávania),
- obec (obec ako zriaďovateľ základnej školy, mestská časť mesta Košice, mestská časť hlavného
mesta SR Bratislavy ako zriaďovateľ základnej školy,
- samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy,
- mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej
školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako
zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v
oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ základnej školy),
- subjekt zo súkromného sektora (právnická osoba alebo fyzická osoba).
Bližšie info: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10957
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10958

Medzinárodná súťaž mladých dizajnérov
Best in Design
Medzinárodná dizajnérska súťaž Best in Design, predtým známa ako Talent designu, je jednou z
najväčších súťaží svojho druhu v strednej Európe.
Hľadajú sa v nej mladí dizajnéri, ktorí sú motivovaní stať se tými najlepšími na scéne designu.
Tento ročník ročník súťaže prináša novú výzvu, ktorou je nájsť najlepší dizajnový návrh z celého
sveta.
Súťaží sa v štyroch súťažných kategóriách:
 product design
 industrial design
 fashion design
 communication design
Študenti, dizajnéri a nadšenci dizajnu vo veku do 30 rokov môžu prihlasovať svoje práce až do
13. februára 2017.
V hre je okrem titulu Best in design, výhre 10 000 euro aj stáž v dizajnovom štúdiu.
V minulom roku bolo do súťaže prihlásených rekordných 1 320 súťažných prác z Európy, Ázie a
Ameriky. Absolutnými víťazmi sa stali Andrej Čanecký a Andrej Barčák za grafické spracovanie
pravidiel futbalu Jedenástky. Vyhlásenie víťazov sa uskutoční 28. apríla v Zlíně v rámci festivalu
Zlin Design Week.
Bližšie info: http://zlindesignweek.com/bestindesign/

Vy rozhodujete, my pomáhame 2. ročník
Nadácia Tesco vyhlasuje druhé kolo Grantového programu - „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby
podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí.
Celkovo bude medzi 77 projektov prerozdelená suma 100 000 Eur. O víťazovi rozhodnú zákazníci,
ktorí budú hlasovať v obchodoch Tesco.
Žiadosť o grant musí organizácia podať cez elektronický formulár.
PODPOROVANÉ OBLASTI GRANTOVÉHO PROGRAMU:
1. Podpora komunít a komunitných aktivít - rozvoj, ochrana a zlepšenie životného prostredia za
účasti komunít a rozvoj komunitného života
2. Vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov
3. Zdravie a podpora zdravého životného štýlu – projekty zamerané na získavanie zdravých
návykov detí, mladých ľudí a dospelých
Žiadateľom odporúčame zapojiť a zahrnúť do projektov členov miestnych komunít zamestnancov
najbližšieho obchodu spoločnosti Tesco.
OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:
a) Mimovládne organizácie

 nadácie
 občianske združenia
 neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 neinvestičné fondy
 účelové zariadenia cirkví
b) Miestna samospráva
 mestá, obce
c) Materské a základné školy
d) Iné rozpočtové a príspevkové organizácie.
Výška grantu, o ktorú je možné sa uchádzať je 1 300 €. Projekty treba odoslať najneskôr 28.1.2017
Bližšie info: https://pomahame.tesco.sk/

Podpora prístupu k hmotným a nehmotným
aktívam MSP v kultúrnom a kreatívnom sektore
pre účely tvorby pracovných miest
(decentralizovaná podpora)
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
Prioritná os:
3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v
regiónoch
Investičná priorita:
3.1 – Podpora rastu priaznivého pre
zamestnanosť, a to rozvíjaním vnútorného
potenciálu ako súčasti územnej stratégie pre
konkrétne
oblasti
vrátane
konverzie
upadajúcich priemyselných regiónov a
posilnenia prístupnosti a rozvoja špecifických
prírodných a kultúrnych zdrojov
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
Typ výzvy:
uzavretá
Dátum uzavretia:

28. február 2017

Oprávnení žiadatelia:
Fyzické osoby vykonávajúce ekonomickú činnosť podľa osobitných právnych predpisov slobodné povolania podľa § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
Fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia podľa zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR;
Právnické osoby podľa písm. a), ods. 2, § 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území SR;
Neziskové organizácie, občianske združenia.
Bližšie info: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch/vyzva-decentralizovana-podpora-2fc.html

VÝZVA NA PODPORU
VÝKONU OPATRENÍ
SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY
DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY
V NÁHRADNOM RODINNOM PROSTREDÍ
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásila výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podpora výkonu opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí.
Oprávnení žiadatelia:
Subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
- štátne rozpočtové organizácie
- obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
- združenia obcí
- vyššie územné celky a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
- nadácie - občianske združenia
- cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od
cirkví a náboženských spoločností
- Slovenský Červený kríž
Aktivity:
Podaktivita 1: Vykonávanie programov prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť
Podaktivita 2: Vykonávanie odbornej pomoci na uľahčenie zabezpečovania náhradného
rodinného prostredia pre dieťa
Podaktivita 3: Supervízia
Termíny uzavretia kôl sú:
Termín uzavretia 1. kola – 15.03.2017
Termín uzavretia 2. kola – 24.05.2017
Termín uzavretia 3. kola – 22.09.2017
Indikatívna výška /zdroj EÚ: je 8 000 000 € z toho:
pre menej rozvinuté regióny: 6 000 000 €
viac rozvinuté regióny 2 000 000 €
Bližšie info: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.102

VÝZVA AJ PRE ŠKOLY:
V ZÁKLADNEJ ŠKOLE ÚSPEŠNEJŠÍ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania „V základnej škole
úspešnejší.“
Oprávnení žiadatelia:
- základné školy
- zriaďovateľ základnej školy, ak základná škola nemá právnu subjektivitu
Aktivity:
- prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo
výchovno-vzdelávacom procese
- rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi a komunitou

- podporujúce interkultúrne prostredie s cieľom predchádzania segregácie na školách a v triedach
- skvalitňovanie diagnostikovania a rediagnostikovania detí a žiakov s cieľom predchádzať
neodôvodnenému odkladaniu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, školskej neúspešnosti
detí a ich zaraďovaniu do špeciálnych tried a škôl
- zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie majority a detí/žiakov so
ŠVVP s ohľadom na deti/žiakov pochádzajúcich z MRK
- zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1: 22. 3. 2017
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 2: 22. 5. 2017
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 50 000 000 €
Spolufinancovanie je v závislosti od žiadateľa (0-10%)
Bližšie
info:
http://www.minedu.sk/30122016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-nazvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12016dop111-01/

Informačné semináre k výzve: https://www.minedu.sk/informacne-seminare-k-vyzve-v-zakladnej-skole-uspesnejsi/

VÝZVA NA POSKYTNUTIE DOTÁCIE
V OBLASTI MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
A ZAHRANIČNEJ POLITIKY SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyhlásilo výzvu na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných
podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.
Oprávnení žiadatelia:
- občianske združenie
- nadácia
- záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
- právnická osoba zriadená osobitným predpisom
- fyzická osoba
Dotáciu možno poskytnúť na podporu:
- vypracovania nezávislých odborných štúdií a analýz kľúčových otázok medzinárodných vzťahov
a zahraničnej politiky SR
- vypracovania tematických neperiodických publikácií, ktoré slúžia ako alternatívny zdroj k
prehlbovaniu kvalifikovaných informácií pre domácu a zahraničnú verejnosť
- projektov a programov verejno-vzdelávacích podujatí, vedeckých konferencií a seminárov s
tematikou medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR
Suma určená na výzvu v roku 2017 je v predpokladanej výške 118 820 €.
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie účelu, na ktorý sa
dotácia požaduje, zabezpečené krytie nákladov z iných zdrojov najmenej vo výške 5%.
Dátum uzávierky: 24.2.2017
Bližšie info: https://www.mzv.sk/ministerstvo/dotacie_zo_statneho_rozpoctudotacie_v_oblasti_medzinarodnych_vztahov_a_zahranicnej_politiky

Nadácia Tatra banky: Viac dizajnu
Prostredníctvom grantového programu Viac dizajnu podporí Nadácia Tatra banky
po piatykrát 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: 28.2.2017
Plánovaná výška grantu: 36 000 € (rozdelené v 2 kolách)
Maximálna výška podpory na 1 projekt: 2 000 €
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-dizajnu/

Nadácia Tatra banky: Stredoškoláci do sveta
Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných škôl,
hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie
časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok)
na škole odborného zamerania v zahraničí.
Uzávierka predkladania žiadostí: 15.3.2017
Plánovaná výška grantu: 20 000 €
Maximálna výška podpory na 1 projekt: 1 500 €
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/

Nadácia VÚB: Pomôžte svojej komunite
Zamestnanecká grantová schéma 2017
Cieľom programu je:
- budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
- podporiť občianske iniciatívy a zapojenie ľudí,
- riešiť miestne problémy,
- podporiť projekty užitočné pre celú komunitu.
Podporíme projekty z týchto oblastí:
- zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny, športoviská,
podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
- projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu alebo
oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
- inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch,
budovanie dobrých susedských vzťahov.
Nadácia VÚB podporí celkovo cca 20 projektov v celkovej sume 30 000 eur. Maximálna výška
grantu je 1 500 eur. Projekty je možné uskutočniť v období apríl - október 2017.
O finančnú podporu sa môžu uchádzať:
- mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
- školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),
- centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania
a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,
- samosprávy.
Uzávierka odoslania žiadostí o grant: 10.2.2017.
Bližšie info: https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/zamestnanecke-granty/

Nadácia VÚB: Súťaž Economicus 2016
Súťaž je spojená s ocenením za najlepšiu publikovanú vedeckú prácu v oblasti ekonómie
a financií (oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie) uverejnenú v renomovaných
zahraničných časopisoch.









prihlásiť možno vedecké články, ktoré boli publikované v anglickom jazyku v karentovaných
zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2016,
víťazná práca bude odmenená finančnou odmenou vo výške 10 000 eur,
svoje odborné práce môžu prihlásiť mladí ekonómovia (doktorandi, pedagógovia...) trvalo
pôsobiaci na slovenských univerzitách a vysokých školách ekonomického zamerania,
ekonomických fakultách VŠ a ostatných vedecko-výskumných pracoviskách,
veková hranica je 40 rokov v čase publikovania súťažnej práce (v prípade, že súťažná práca je
dielom autorského kolektívu, musia vekovú hranicu 40 rokov spĺňať všetci členovia tímu),
do súťaže možno prihlásiť aj práce mladých, na Slovensku pôsobiacich ekonómov, v spolupráci
so zahraničnými ekonómami za podmienky splnenia vekovej hranice 40 rokov,
autori, ktorí v minulosti získali cenu Economicus, sa môžu zúčastniť až za 4 roky od dátumu
odovzdania výhry.
Prihlášky do súťaže je potrebné zaslať na adresu Nadácia VÚB, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
do 31. januára 2017.
Bližšie info: https://www.nadaciavub.sk/sutaze/economicus/

Nadácia Raiffeisen bank – Gesto pre mesto
Raiffeisen banka podporí projekty na zlepšenie života v meste.
Prihláste projekt online na www.gestopremesto.sk a banka tie s najvyšším počtom hlasov podporí
sumou 1 000 €.
Spomedzi všetkých prihlásených projektov v jednotlivých mestách banka vyberie 5 projektov, za
ktoré verejnosť môže hlasovať.
Aktuálna téma podpory projektov:
- PRÍRODNÉ A SOCIÁLNE PROSTREDIE
- Obdobie: JAN. - MAR. 2017
Termín uzávierky prihlášok: 15. 2. 2017
Bližšie info: https://www.gestopremesto.sk/o-geste-pre-mesto

SPACE project - tu sa cítim dobre!
Zaujíma nás, ako si deti a mladí ľudia predstavujú ideálne priestory na život, prácu a vzdelávanie.
Pozývame deti a mladých ľudí, aby sa zapojili do výzvy a ponúkli svoju predstavu, ako by malo
vyzerať prostredie, kde by sa deti a mladí ľudia:
- radi učili;
- chceli by v budúcnosti pracovať;
- chodievajú s dospelými (úrad, zamestnanie rodičov, lekár...);
- a kde pracujú ľudia, ktorí pomáhajú deťom a mladým ľuďom.
Môžu to byť záznamy brainstormingu, pojmové mapy, kresby, 3D modely (lego, kartónové krabice,
kapla (nie je potrebné ich fyzicky doručovať, stačí fotografia), videá, PPT prezentácie, softvérové
modely (napríklad z jednoduchých "home planner" aplikácií, alebo aj screenshoty z hier ako je
napr. Minecraft), opisy, zvukové nahrávky...
Práce detí, prípadne ich fotografie či iné záznamy nám, prosím, pošlite do 5. februára 2017 na
mailovú adresu: rasto@nds.sk, prípadne na adresu: Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3,
811 08 Bratislava.
Bližšie info: http://www.nds.sk/galeria-projektov/projekty/space-project-tu-sa-citim-dobre/

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO
ROZVOJA SR
VYPISUJE
19. ROČNÍK SÚŤAŽE PROGRESÍVNE, CENOVO DOSTUPNÉ
BÝVANIE NA ROK 2016
Cieľom súťaže je podporovať a propagovať výstavbu progresívnych a cenovo dostupných riešení
bytov v bytových a rodinných domoch, výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích zariadení
pre občanov v hmotnej alebo sociálnej núdzi a prostredníctvom najúspešnejších realizácií
prezentovať príklady cenovo dostupnej výstavby.
Predmetom súťaže sú bytové budovy dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky
v priebehu roka 2016.
Súťažné kategórie:
a. byty v bytových alebo rodinných domoch s úsporným riešením
b. formy bývania odlišného štandardu
c. obnova bytového fondu.
Podľa súťažných podmienok budú do súťaže zaradené stavby:
 na základe rozhodnutia ministerstva zo stavieb, na ktoré ministerstvo poskytlo finančné
prostriedky formou dotácie podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
 na ktoré bude ministerstvu doručená riade vyplnená prihláška do súťaže a súvisiaca
dokumentácia.
Prihlásiť stavbu do súťaže môže obec, mesto, mestská časť, fyzická alebo právnická osoba, ktorá
sa podieľala na realizácii stavby.
Termín odovzdania prihlášok a dokumentácie je do 31. januára 2017.
Vyhodnotenie 19. ročníka súťaže sa uskutoční najneskôr do 30. júna 2017.
Zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=186281

Nadácia Volkswagen:
Projekty zamestnancov
Ciele grantového programu:
- Podporiť verejnoprospešné vzdelávacie projekty zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia
- Podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci
- Podporiť verejnoprospešnú, dobrovoľnícku aktivitu zamestnancov
Žiadateľ:
- Občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie
- Jeden zamestnanec môže získať podporu iba pre jeden zamestnanecký projekt za kalendárny
rok
Témy grantového programu pre rok 2017:
- Vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, pohybovej a dopravnej výchovy
- Vzdelávanie pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva
Maximálna výška podpory: 1 000 € / projekt
Plánovaný počet podporených projektov v roku 2017: 200 projektov
Realizácia projektov: Priebežne počas roka
Tento grantový program bude opäť otvorený od 25. januára 2017 a žiadosti o získanie grantu
môžete zasielať do 24. februára 2017.
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grant-projekty-zamestnancov/

Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí
Názov: Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom
rodinnom prostredí
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
Investičná priorita: 4.2 Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným
službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu
Špecifický cieľ: 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov
Európskej únie je vyčlenených 14 500 000 EUR, z toho 10 000 000 EUR je vyhradených pre
menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 4 500 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 12.01.2017 do: 29.09.2017
Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
- Termín uzavretia 1. kola 22. 03. 2017
- Termín uzavretia 2. kola 31. 05. 2017
- Termín uzavretia 3. kola 29. 09. 2017
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
- štátne rozpočtové organizácie
- obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom
alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
- združenia obcí
- VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo
zriaďovateľom je VÚC
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
S udelenou akreditáciou
- nadácie s udelenou akreditáciou
- občianske združenia s udelenou akreditáciou
- cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od
cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou
- Slovenský Červený kríž.
Bližšie info: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.103

Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce
Názov: Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01
Investičná priorita: 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú
zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane
mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít,
vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k
NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov
Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti
mladých ľudí je vyčlenených na výzvu 12 015 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 30.12.2016 do: 30.06.2017
Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
- Termín uzavretia 1. kola 01. 03. 2017
- Termín uzavretia 2. kola 28. 04. 2017
- Termín uzavretia 3. kola 30. 06. 2017

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
1. zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
2. obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
3. VÚC a úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom
je VÚC
4. občianske združenia
5. mimovládne neziskové organizácie
6. nadácie
7. miestne akčné skupiny
8. štátne rozpočtové a príspevkové organizácie.
Bližšie info: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.1011

VYUŽITE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ DOTÁCIU
V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV
O finančnú podporu svojich projektov sa môžete uchádzať do 6. februára 2017. Projekty
zamerané na ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám extrémizmu
a radikalizmu môžu byť dotované sumou až 50 000 €.
Ak máte ďalšie otázky, napíšte nám na dotacie@justice.sk.
Bližšie info: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Dotacie/vyzva_2017.aspx
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