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Nemčina do materských škôl
Grantový program pod názvom Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen
Slovakia po prvýkrát v roku 2016 s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už
v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia.
Podporené projekty získajú:
 Školenie pre učiteľov/ky,
 Sadu edukačných pomôcok,
 Príspevok na zakúpenie pomôcok,
 Príspevok na mzdu učiteľa/ku jazyka.
Ciele grantového programu:
 Podpora zavádzania výučby nemčiny v materských školách
 Podpora regiónov, z ktorých pochádzajú zamestnanci Volkswagen Slovakia
 Tvorba podmienok pre dlhodobé vzdelávacie aktivity v materských školách
 Zlepšenie podmienok vzdelávania na Slovensku
 Podpora inovatívnych projektov zameraných na interaktívny spôsob výučby a aktívneho
zapájania detí do vzdelávacieho procesu
Žiadateľ: Materské školy na Slovensku (celkovo bude podporených maximálne 10 materských
škôl)
Začiatok prijímania žiadostí: 12. mája 2017
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. júla 2017
Realizácia projektov: september 2017 – jún 2018
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/nemcina-do-materskych-skol/

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP Z PROGRAMU
ROZVOJA VIDIEKA SR 2014 – 2020
Číslo výzvy: 22/PRV/2017
pre opatrenie:
7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Dátum vyhlásenia výzvy: 31/05/2017
Dátum uzavretia výzvy: 30. 11. 2017
Oprávnenými žiadateľmi sú:
podopatrenie:

1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
2. združenia obcí s právnou subjektivitou (s počtom obyvateľov do 1 000 vrátane).
Pozn.: V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov
ale investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov.
Zoznam obcí do 1000 obyvateľov k 31.12.2014 je tvorí prílohu č. 7 tejto výzvy.
Oprávnené sú nasledovné aktivity:
Aktivita 1: investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane
príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a
detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v
obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych
domov
Aktivita 2: investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a
modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia
Aktivita 3: investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s
odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu

Aktivita 4:

Aktivita 5:

Aktivita 6:

investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie
nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia
tržníc pre podporu predaja miestnych produktov a pod.
investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako
súčasť investícií do miestnych služieb. Za miestne služby považujú len služby spojené
so spolkovou činnosťou v rámci komunitných centier, služby spojené s kultúrou
v rámci kultúrnych domov, služby spojené s poskytovaním samosprávnych činností
v rámci obecných úradov, služby spojené s predškolskou výchovou v rámci
materských škôlok a služieb spojených so športom v rámci obecných športových hál
a telocviční
investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na
komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych
komunikácií a chodníkov (malé zariadenia) a investície súvisiace so zvýšením
bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch (montáž
kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov)

Bližšie info: http://www.apa.sk/podopatrenie-7-4

VÝZVA
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb
a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
z inštitucionálnej formy na komunitnú
(proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení)
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Financovanie projektu:
Zdroje EÚ + ŠR = 95%, spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa 5%
Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 25.8.2017
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 24.11.017
Oprávnení žiadatelia:
o v sociálnych službách:
- obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy)
- právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou,
- samosprávny kraj,
- právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
- neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a náboženská spoločnosť a právnická
osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske
združenie, nezisková organizácia, Slovenský Červený kríž.
o v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele:
Zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
- obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mesto Košice, mestská časť Hlavného mesta
SR Bratislavy, Hlavné mesto SR Bratislava)
- samosprávny kraj,
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
- akreditované neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby: 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
spoločností38 s udelenou akreditáciou (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o
SPODaSK).
V rámci špecifického cieľa 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a
zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a
podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni sú pre túto
výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

a. rekonštrukcia, rozširovanie, a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie
priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s
princípmi deinštitucionalizácie;
c. zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy
komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania detí v prirodzenom rodinnom prostredí,
resp. opatrenia na podporu náhradného rodinného prostredia;
e. investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri
zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom,
náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí;
f. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
Minimálna výška príspevku: nie je stanovená.
Maximálna výška príspevku: nie je stanovená.
Bližšie info: http://mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11593

Finančný príspevok
z Nadácie Slovenského olympijského výboru
Ciele programu
Prostredníctvom Nadácie SOV chceme pomôcť mladým talentovaným športovcom, ktorí sa venujú
individuálnemu alebo kolektívnemu športu. Cieľom programu je podporiť mladé športové talenty,
ktoré sa nachádzajú v zložitej sociálnej situácii, alebo potrebujú finančnú pomoc na rozvoj svojej
juniorskej športovej kariéry.
Komu sú príspevky z Nadácie SOV určené
Finančný príspevok môžu získať talentovaní mladí športovci žijúci v SR, s trvalým pobytom na jej
území, vo veku od 12 do 18 rokov, ktorí majú sťažené sociálne podmienky, alebo nemajú dostatok
financií na rozvoj svojej športovej kariéry.
Finančné podmienky
Príspevok je možné použiť iba na rozvoj svojho športového talentu a na športovú činnosť, ktorej sa
športovec venuje. Napríklad na nákup športovej výstroje, na úhradu nákladov súvisiacich so
sústredením, zahraničným alebo domácim športovým podujatím na ktorom športovec štartuje, na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s pravidelným tréningom atď.
Prostriedky určené pre program:
Nadácia SOV v rámci grantového programu UKÁŽ SA prerozdelí na podporu pre žiadateľov
celkovú sumu 30 000 EUR.
Uzávierka prijímania žiadostí: 23. 6. 2017
Bližšie info: https://www.nadaciasov.sk/ukazsa/o-projekte

VÝZVA PRE ŠTUDENTOV, UČITEĽOV
A SLOBODNÝCH UMELCOV: VIAC UMENIA
Nadácia Tatra banky vyhlásila grantový program VIAC UMENIA.
Cieľ:
Podpora študentov a ich teoretických vedomosti na realizáciu svojich aktivít:
- audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas
- divadlo
- hudba
- literatúra
- výtvarné umenie
Oprávnení žiadatelia:
- skupiny študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia
- učitelia
- slobodní umelci, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo
Uzávierka predkladania žiadostí 29.9.2017
Plánovaná výška grantu 60 000 €.

Maximálna výška podpory na jeden projekt 3 000 €.
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“
Uzávierka: 31. júl 2017
Maximálna výška grantu: 6 000 eur
Grantový program Rozvíjať technik(o)u je určený na podporu zaujímavých, inovatívnych projektov
ambicióznych a motivovaných pedagógov a študentov na slovenských univerzitách technického
zamerania.
Ciele programu:
 podpora iniciatívy pedagógov k spolupráci so študentmi
 spolupráca na inovatívnych projektoch technického zamerania
 podpora aktívneho prístupu samotných pedagógov
 podpora praktického vzdelávania a rozširovania vedomostnej základne
 rozvoj technického vzdelávania nad rámec vyučovacích plánov
Katedry a pedagógovia slovenských univerzít s technickým zameraním môžu prihlasovať svoje
projekty najneskôr do 31. júla 2017.
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-rozvijat-technikou/

Grantový program Férovej Nadácie
Uzávierka: 10. júl 2017
Maximálna výška grantu: nie je ohraničená
Férová Nadácia podporí prostredníctvom svojho Grantového programu jednotlivcov, subjekty a
projekty, ktorých zámerom je rast zamestnanosti mladých ľudí, zvýšenie ich konkurencieschopnosti
a uplatniteľnosti na trhu práce.
V rámci programu budú podporené projekty, ktoré pomôžu mladým ľuďom rozbehnúť ich vlastné
podnikanie, nájsť si lepšie uplatnenie, či naštartovať pracovnú kariéru, ako napríklad:
 vzdelávacie programy
 rekvalifikačné kurzy
 projekty venujúce sa rozvoju vedy či vzdelávania a pod.
Deadline pre prihlasovanie projektov je 10. júl 2017.
Bližšie info: https://www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia/grantovy-program/

VÝZVA
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd,
kanalizácia
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 zlepšenie zásobovania
pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, IROP-PO4-SC421-2017-19.
Financovanie projektu:
- obec, združenie obcí: zdroje EÚ + ŠR = 95%, spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa 5%.
Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 26.09.2017
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 22.12.2017
Oprávnení žiadatelia:
a) verejný sektor (obce, združenia obcí22),
b) vlastníci verejných vodovodov a/alebo verejných kanalizácií podľa zákona o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách23,

c) právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov a/alebo verejných
kanalizácií vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Žiadatelia uvedení pod písmenom b) a c) musia s ohľadom na zabezpečenie výkonu verejných
úloh (t.j. zásobovania pitnou vodou a odvádzania komunálnych odpadových vôd, ktoré predstavujú
plnenie samosprávnych úloh) spĺňať podmienku, že sú v 100% vlastníctve obcí.
Zároveň, osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu
žiadateľa, musí byt riadne splnomocnená na výkon predmetných úloh.
Oprávnené typy aktivít:
a. rekonštrukcia35 prívodov vody, vodovodných sietí, objektov a zariadení verejného vodovodu v
obciach okrem prípadov intenzifikácie a modernizácie úpravní povrchových vôd pre veľkokapacitné
zdroje, ktoré sú predmetom podpory v rámci OP KŽP (Operačný program Kvalita životného
prostredia),
b. rekonštrukcia36 stokovej siete, objektov a zariadení verejnej kanalizácie v obciach,
c. budovanie verejných vodovodov, okrem prípadov ich súbežnej výstavby s výstavbou verejnej
kanalizácie v aglomeráciách nad 2 000 EO, podľa aktualizovaného Národného programu SR pre
vykonávanie smernice Rady 91/271/EHS37,
d. budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia38 čistiarní odpadových vôd v
aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2 000 obyvateľov39 s výnimkou obcí
začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou min. na 80 % celej
predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených
vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol
identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový,
e. rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov podzemných vôd pri súčasnom zabezpečení
splnenia požiadaviek na ich kvalitatívnu a kvantitatívnu ochranu;
f. intenzifikácia existujúcich vodárenských zdrojov so zohľadnením kvantitatívneho stavu daného
vodného útvaru pri súčasnom zabezpečení splnenia požiadaviek na jeho kvalitatívnu a
kvantitatívnu ochranu;
g. budovanie nových vodárenských zdrojov podzemných vôd a to v limitovaných prípadoch, keď
nie je technicky a/alebo ekonomicky efektívne zásobovať obyvateľov obce pitnou vodou z
existujúcich vodárenských sústav v ich bilančnom dosahu.
Minimálna výška pomoci: nie je stanovená.
Maximálna výška pomoci: nie je stanovená.
Bližšie info: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11782

Hosťujúci profesor
Otvorená grantová schéma Hosťujúci profesor 2017
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých
školách ekonomického a finančného zamerania každoročne vyhlasuje otvorenú grantovú schému
na:
Hosťovanie zahraničného profesora / profesorky ekonómie
(oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie)
Výška a použitie grantu
V rámci grantovej schémy budú pridelené 2 granty, každý z nich v max. hodnote do 45 000 eur.
Finančné prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.
O grant sa môžu uchádzať
 univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru,
 katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, financie) na iných fakultách.
Zasielanie prihlášok
Návrhy na pôsobenie zahraničného hosťujúceho profesora treba zaslať
 do 31. októbra 2017,
 v slovenskom a anglickom jazyku (viď povinné formuláre),
Bližšie info: https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/hostujuci-profesor/

MAĽBA 2017
Nadácia VÚB vyhlasuje 12. ročník súťaže Maľba, ktorého cieľom je podpora mladých talentov v
oblasti výtvarného umenia. Od tohto roka prebieha prihlasovanie prostredníctvom elektronickej
prihlášky. Všetky prihlásené diela hodnotí medzinárodná porota a diela 20 finalistov sa predstavia
na výstave v Galérii Nedbalka v Bratislave. Víťazi budú vyhlásení na vernisáži výstavy 5. októbra.
Najlepšie maľby získajú finančnú odmenu:
1. miesto – 10 000 eur
2. miesto – 6 500 eur
3. miesto – 3 500 eur
Bližšie info: http://www.malbaroka.sk/sk/

Grantová výzva Nadácie GRANVIA
Cieľom Nadácie GRANVIA je podporiť projekty sociálnej inklúzie a projekty, ktoré prispievajú k
potláčaniu rôznych foriem sociálnej exklúzie.
Podporované oblasti:
- prístup k zamestnaniu
- rozvoj solidarity v spoločnosti
Spôsobilosť podať žiadosť o grant majú:
(a) občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové
zariadenia cirkví
alebo
(b) právnické osoby, ktorým bolo v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov právoplatným rozhodnutím
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny („ÚPSVR“) priznané postavenie sociálneho podniku,
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a toto rozhodnutie nie je pozastavené alebo
zrušené, ani neexistujú dôvody, pre ktoré by mohlo ÚPSVR priznané postavenie zrušiť;
Finančná pomoc je jednorazová. Predstavuje čiastku maximálne 15 000 € (na jeden projekt).
Pomoc musí byť vyčerpaná do dvanástich mesiacov od podpisu zmluvy o poskytnutí grantu.
Uzávierka žiadostí: 27. júla 2017.
Bližšie info: http://www.nadacia-granvia.sk/grantova-vyzva/6-kolo-grantovej-vyzvy-otvorene

Vydal: Mestský úrad Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca, www.revuca.sk
Oddelenie regionálneho rozvoja

