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Granty pre novú generáciu siete Europe Direct
Uzávierka: 14. september 2017
Maximálna výška grantu: 26 250 eur
Európska komisia prostredníctvom svojho Zastúpenia v SR vyhlasuje výzvu na predloženie
návrhov s cieľom vybrať partnerské subjekty, ktoré budú môcť v rokoch 2018 – 2020 prevádzkovať
sieť informačných centier EUROPE DIRECT.
Sieť je jedným z hlavných nástrojov Európskej komisie na poskytovanie informácií obyvateľom na
miestnej a regionálnej úrovni a zároveň na poskytovanie spätnej väzby európskym inštitúciám.
Úlohy centier EDIC si vyžadujú aktívny prístup ku komunikácii, ktorá siaha od organizácie podujatí,
poskytovania odpovedí na otázky/spracovania žiadostí o informácie až po spoluprácu s miestnymi
zainteresovanými stranami, mienkotvornými subjektmi a médiami.
Bližšie info: http://ec.europa.eu/slovakia/news/callforproposals_europedirect_2018_2020_sk

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 24. VÝZVU NA
PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP
Zameranie: Aktivita B: Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a
pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy
Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-24
Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia výzvy: 10. júl 2017
Financovanie projektu: Subjekty územnej samosprávy,
Zdroj: EFRR + štátny rozpočet
Výška NFP – 95 %
Výška spolufinancovania – 5 %
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.08.2017
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31.10.2017
Oprávnení žiadatelia:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledovné subjekty:
-zložky integrovaného záchranného systému,
-štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,
-subjekty územnej samosprávy,
-združenia fyzických alebo právnických osôb,
-neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.
Predmet činnosti oprávnených žiadateľov musí byť v súlade so zameraním výzvy. Zároveň osoba
konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu, musí byť riadne
splnomocnená na výkon predmetných úkonov.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
Aktivita B: Budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na
zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy. V rámci uvedenej aktivity budú
podporené tieto podaktivity:
B1: Budovanie systémov vyhodnocovania rizík pre zabezpečenie včasnej dostupnosti a presnosti
pre adresný systém včasného varovania;
B2: Budovanie systémov včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí
ovplyvnených zmenou klímy;
B3: Podpora informačného toku ako súčasť pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí
ovplyvnených zmenou klímy.
Bližšie info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/vyzva-zamerana-na-budovanie-systemov-vyhodnocovania-rizik-a-vcasnehovarovania-a-pripravenosti-na-zvladanie-mimoriadnych-udalosti-ovplyvnenych-zmenou-klimy/

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 25. VÝZVU NA
PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NFP
Zameranie: Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2017-25
Typ výzvy: otvorená
Dátum vyhlásenia výzvy: 14. júl 2017
Financovanie projektu: Subjekty územnej samosprávy,
Zdroj: Kohézny fond (KF) + štátny rozpočet
Výška NFP – 95 %
Výška spolufinancovania – 5 %
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 16.10.2017
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31.12.2017
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledovné subjekty:
1.Príspevková organizácia MŽP SR poverená činnosťami v oblasti ochrany ovzdušia,
2.Subjekty územnej samosprávy:
a)obce a vyššie územné celky (ďalej len „VÚC“),
b)rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným
celkom,
c)združenia s výlučnou účasťou obcí
3.Subjekty ústrednej správy:
a)ústredné orgány štátnej správy,
b)štátne rozpočtové organizácie,
c)štátne príspevkové organizácie,
4.Subjekty ústrednej správy:
a)verejná vysoká škola

b)subjekty zapísané a zaradené v Registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej
republiky v ústrednej správe
5.Združenia fyzických alebo právnických osôb (z verejnej správy),
6.Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
7.MV SR - okresné úrady s plnením úloh podľa zákona o ovzduší.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
Aktivita C: Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia
V rámci uvedenej aktivity budú podporované výlučne tieto podaktivity:
C.1 Zlepšenie a skvalitnenie Národného monitorovacieho systému kvality ovzdušia (ďalej aj
„NMSKO“) vrátane jeho obnovy, údržby, rozšírenia a akreditácií ako aj odbornej podpory. Predmet
podpory sa vzťahuje na:
a)existujúce odberné miesta NMSKO;
b)vytvorenie odberných miest na novovybudovaných monitorovacích staniciach, ktoré sa stanú
súčasťou NMSKO;
C.2 Zlepšenie úrovne Národného emisného informačného systému (ďalej aj „NEIS“), vrátane
zabezpečenia predkladania správ a informácií v elektronickej podobe povinnými osobami; najmä
zavedenie nových aplikovaných modulov NEIS podľa požiadaviek na informovanie verejnosti a
reportingových povinností.
C.3 Zlepšenie úrovne Národného registra znečisťovania (ďalej aj „NRZ“);
C.4 Podpora modelových výpočtov znečistenia ovzdušia a chemických analýz.
Bližšie
info:
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/25-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-naskvalitnovanie-monitorovania-ovzdusia-s-kodom-opkzp-po1-sc141-2017-25/

Zapojte sa do pilotného ročníka súťaže TOUR de STROM
Nadácia Ekopolis vyhlásila pilotný ročník súťaže TOUR de STROM.
Zapojiť sa do súťaže je veľmi jednoduché. Pozrite si mapu, kde rastú stromy – finalisti ankety Strom
roka 2017 a rozhodnite sa, že ktoré miesto navštívite.
Na tomto mieste sa odfoťte tak, aby bolo vidieť vás i strom, a zašlite nám fotografiu do 30.
septembra 2017 na fotoekopolis@gmail.com.
Súťažné fotografie zverejníme začiatkom októbra na www.facebook.com/nadacia.ekopolis.
Hlasovanie bude prebiehať do 15. októbra 2017.
Následne oceníme 3 súťažné fotografie:
– fotografiu s najvyšším počtom „like“,
– fotografiu sympatie (cena Nadácie Ekopolis),
– najvtipnejšiu fotografiu.
Zdroj: http://www.ekopolis.sk/aktuality/zapojte-sa-pilotneho-rocnika-sutaze-tour-de-strom

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁMETOV VZDELÁVACÍCH A
INFORMAČNÝCH AKTIVÍT
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na
predkladanie Žiadostí o schválenie obsahových námetov vzdelávacích a informačných aktivít z
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Oprávnené aktivity:
- Vzdelávanie v oblasti inovácií – zavádzanie nových chovateľských, pestovateľských a
spracovateľských postupov a technológií;
- Vzdelávanie začínajúcich poľnohospodárov, mladých poľnohospodárov v oblasti legislatívy,
výroby, spracovania a predaja produktov;
- Vzdelávanie v oblasti efektívneho riadenia podniku – ekonomika, financie, obchod;
- Vzdelávanie v oblasti výroby tradičných regionálnych produktov s dôrazom na tvorbu nových
pracovných miest;
- Vzdelávanie v oblasti vidieckeho cestovného ruchu ako nástroja rozvoja regiónov a tvorby
pracovných síl na vidieku;
-Vzdelávanie v oblasti ekologického poľnohospodárstva- eko-friendly postupy v
poľnohospodárstve;

- a iné
Oprávnení žiadatelia:
- poskytovatelia služieb prenosu vedomostí a zručností, pôsobiace v oblasti vedy, výskumu a
ďalšieho vzdelávania, ktoré majú v predmete svojej činnosti zapísané vzdelávacie aktivity alebo
poskytovanie informačných aktivít
Termín vyhlásenia: 14.7. 2017
Termín uzávierky : 25.8.2017
Výška dotácie:
Menej rozvinuté regióny 6 000 000 EUR
Ostatné regióny (Bratislavský kraj): 400 000 EUR
Bližšie
info:
http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-schvalenie-obsahovych-nametovvzdelavacich-a-informacnych-aktivit-z-programu-rozvoja-vidieka-sr.htm

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ!

Ukážte, ako sa investície EÚ využívajú tam, kde žijete, pracujete alebo cestujete! Zúčastnite sa
fotografickej súťaže Európa v mojom regióne/ Europe in My Region/ s cieľom vyhrať 2-denný výlet
pre dvoch do Bruselu a zúčastniť sa fotografického workshopu v októbri 2017.
Ak sa chcete zúčastniť súťaže, stačí urobiť fotku projektu, ktorý získal financovanie z EÚ, o ktorom
viete alebo ste ho videli. Nafoťte ho aj s informáciami o financovaní EÚ a vlajkou EÚ.
Postup: Nájdite projekt financovaný Európskou úniou Urobte fotografiu: Vlajka EÚ a informácie o
financovaní by mali byť jasne viditeľné niekde na obrázku Odovzdajte až 3 fotky cez aplikáciuhttps://www.facebook.com/EuropeanCommission/app/386310531430573/ APP
Termíny: Zaslanie fotografií: 2. mája - 27. augusta 2017, 23:59 CEST.
Hlasovanie: 1. - 10. september 2017, 23:59 CEST Zasadnutie poroty: 11. - 14. september 2017
Oznámenie víťazov: 15. septembra 2017 Víťazi, ktorí prídu do Bruselu: 9. - 12. októbra 2017
Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/euinmyregion-fotograficka-sutaz/

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE
PRÍSPEVKU NA ZATEPLENIE RODINNÉHO DOMU
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č.
555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásilo dňa 29. júna 2017 výzvu č. 3/2017 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly
ministerstva na rozpočtový rok 2017.
Oprávnení žiadateľ:
- fyzická osoba, ktorá :
- má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,

- je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o
Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie a je vlastníkom rodinného
domu (ďalej len „žiadateľ“) počas celého konania o poskytnutí príspevku.
Podporované aktivity:
Oprávnené sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Do oprávnených nákladov
možno započítať aj náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému, náklady na súvisiace
stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí
stavby, ako sú lodžia, balkón a prekrytie vstupu a náklady za výmenu zdroja tepla.
Maximálna výška dotácie: 40% z nákladov maximálne ale 8800 €
Uzávierka prijímania žiadostí: 31.10.2017, resp. do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných
žiadostí , ktorý je stanovený na 500 žiadostí
Bližšie info: https://www.zatepluj.sk/data/vyzva-na-predkladanie-ziadosti3-2017.pdf

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU LETNÚ FOTKU
Zapojte sa do súťaže o najlepšiu letnú fotku a oslávte tak s nami koniec roamingových
poplatkov v Európskej únii.
Od 15. júna môžu Európania používať svoje telefóny aj počas cestovania bez toho, aby im boli
navyše účtované roamingové poplatky. A ako sa inak podeliť o vaše zážitky z dovolenky než
zdieľaním fotiek tých najlepších momentov? Navyše, ak by ste za to mohli vyhrať lístok Interrail a
cestovať po celej EÚ v akomkoľvek vlaku?
Zapojte sa do súťaže o najlepšiu fotku na tému roaming v EÚ. Pošlite nám fotku, ktorá bude
nejakým spôsobom zobrazovať ako môžete váš telefón alebo tablet využívať počas cestovania bez
roamingových poplatkov.
Traja najlepší vyhrajú každý po dva lístky Interrail na cestu vlakom po celej Európe.
Pravidlá sú jednoduché:
1. Pošlite fotku s krátkym popisom cez váš Messenger na Facebookový profil Digital Single Market
2. Všetky fotky v rámci súťaže budú uverejnené do jedného albumu
3. Pozvite svojich priateľov a navrhnite im, aby vašu fotku lajkli. Vyhrávajú 3 fotky s najvyšším
počtom lajkov.
Súťaž sa končí 15. septembra 2017. Víťazi budú známi hneď po tomto dátume.
Ak nepoužívate Messenger, fotku môžete tiež poslať mailom na cnect-socialmedia@ec.europa.eu.
Jeden človek môže poslať najviac 2 fotky.
Bližšie info: https://ec.europa.eu/slovakia/news/roaming_in_the_eu_photo_contest_sk

Výzva na zasielanie nominácií na ocenenia Sociálny čin roka 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v
oceňovaní Sociálneho činu roka, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003 a pôsobí ako motivácia pre
skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately.
Sociálnym činom sa rozumie mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek
znevýhodnenú skupinu obyvateľstva (deti, starší ľudia, ťažko zdravotne postihnutí,
marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.).
Návrhy na ocenenie subjektov, ktoré podľa Vás vykonali takúto aktivitu v roku 2016, je potrebné
podať do 7. septembra 2017 . Vyplnenú prihlášku môžu poslať obce, fyzické osoby, občianske
združenia, neziskové organizácie, nadácie, štátne organizácie, štátne orgány, vyššie
územné
celky,
podnikateľské
subjekty
alebo
cirkevné
organizácie
na
okv@employment.gov.sk alebo na adresu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky, tlačový a komunikačný odbor, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.
Zaslané nominácie vyhodnotí komisia a spracuje návrhy na ocenenie, pričom bude prihliadať
najmä na kreativitu, efektivitu a cielenosť aktivít, kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie
životnej situácie občanov.

Na ocenenie za Sociálny čin roka je možné navrhnúť ktorékoľvek zariadenie, obec, mesto,
neziskovú organizáciu, právnickú, či fyzickú osobu , ktorá akýmkoľvek výnimočným a
humánnym spôsobom, nad rámec svojich pracovných povinností, bola nápomocná.
Bližšie info a prihláška: https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/vyzva-zasielanie-nominaciiocenenia-socialny-cin-roka-2017.html

Zelené vzdelávanie
Grantový program „Zelené vzdelávanie” je úspešne spustený už tretí rok. Jeho cieľom je podpora
vzdelávania detí v oblasti životného prostredia a ekológie – v spolupráci s materskými školami,
základnými školami, občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami podporujúcimi
ekologické vzdelávanie detí.
Ciele grantového programu:
 Podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie
 Podporiť vzdelávanie v oblasti starostlivosti o rastliny a živočíchov
 Podporiť kreativitu a environmentálne myslenie u detí a mládeže
 Podporiť verejnoprospešnú, environmentálne zameranú aktivitu detí
Žiadateľ:
 Materské školy, základné školy, občianske združenia a neziskové organizácie
na Slovensku
Témy projektov na roku 2017:
 Osvojenie poznatkov detí z oblastí akými sú ekológia, životné prostredie alebo fauna a flóra
a ich uplatnenie v praxi
 Vytváranie vhodných podmienok potrebných na vykonávanie vzdelávacích aktivít v týchto
oblastiach
Maximálna suma pridelenej podpory: 2 000 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 1. augusta 2017
Uzávierka prijímania žiadostí: 10. októbra 2017
Realizácia projektov: november 2017 – október 2018 (projekt môže mať i kratšie trvanie, avšak
v danom časovom rozpätí)
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-zelene-vzdelavanie/

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA K PREDKLADANIU
ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE REGIONÁLNEHO
PRÍSPEVKU
Príručka sa vydáva s cieľom zabezpečiť informovanosť a jednotný postup pri predkladaní žiadosti
o poskytnutie regionálneho príspevku a za účelom plynulého a efektívneho procesu jej
schvaľovania, poskytnutia a vyúčtovania regionálneho príspevku na podporu realizácie aktivít
opatrení schválených Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov.
Zdroj: http://www.nro.vlada.gov.sk/aktuality/prirucka-pre-ziadatela-k-predkladaniu-ziadosti-o-poskytnutie-regionalnehoprispevku/

SLOVÁCI BUDÚ MÔCŤ ZÍSKAŤ 5- AŽ 13-TISÍC EUR NA
VÝSTAVBU NÍZKOENERGETICKÝCH DREVODOMOV
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podporí výstavbu drevených rodinných
domov s nízkou potrebou energie. Na ich podporu vyčlenilo v roku 2017 v rámci pilotného projektu
jeden milión eur. Vyhlášku dal agrorezort do medzirezortného pripomienkového konania.
Dotácia sa vzťahuje na zhotovený drevený rodinný dom s podlahovou plochou jedného podlažia
bez pivnice najmenej 70 m2. Musí mať najmenej tri obytné miestnosti a byť skolaudovaný najskôr
v deň nadobudnutia účinnosti vyhlášky. Obstarávacia cena domu musí byť min. 65 000 eur (dom
na kľúč), min. 55 000 eur (holodom) a min. 30 000 eur (hrubá stavba). Drevodom musí zároveň
spĺňať kvalitatívne a energetické kritéria zaručené certifikátmi. Podpora bude poskytnutá výhradne
fyzickým osobám (FO) s trvalým pobytom na území SR formou dotácie na jeden rodinný dom len

jedenkrát. V dome, na ktorý bude poskytnutá dotácia nesmie byť zriadená prevádzkareň, t. j. občan
nesmie dom využívať na podnikanie.
Agrorezort poskytne FO dotáciu 11 000 eur na drevodom v energetickej triede A0, 10 000 eur v
triede A1 a na území hlavného mesta SR 6 000 eur v triede A0 a 5 000 eur v triede A1. Ak sa dom
nachádza na území obce v najmenej rozvinutom okrese dotácia stúpne o 2 000 eur. Žiadosť sa
bude podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na
predkladanie žiadostí.
Zdroj: http://mpsr.sk/index.php?navID=1&id=11984

Získajte aj vy Vedomostný ostrov pre svoju školu!
Nadácia Volkswagen Slovakia predstaví na tlačovej konferencii 17. augusta svoj nový unikátny
projekt – Vedomostné ostrovy. Zapojiť sa doň môžu všetky základné školy na celom Slovensku.
Na základe žrebovania bude rozdelených až 100 interaktívnych kioskov pre 100 škôl, ktoré
zadarmo získajú aj pripojenie na internet pre celú školu. Animovaný ostrov bude ponúkať
množstvo interaktívnych vedomostných úloh z rôznych oblastí - fyziky, techniky, dopravnej
výchovy, ekológie či nemeckého jazyka. Žiaci sa na ňom budú môcť otestovať aj pri výbere vhodnej
strednej školy. Zapojené školy budú zaradené do súťaže o hodnotné ceny. Cieľom projektu je
podpora moderných vzdelávacích metód spájajúcich teóriu s praxou. Veríme, že sa nám vďaka
Vedomostným ostrovom podarí rozšíriť možnosti vo vzdelávaní aj deťom, pre ktoré nie je prístup
na internet samozrejmosťou.
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/projekt-vedomostne-ostrovy/

Súťaž Európska cena za prevenciu kriminality
(ECPA) 2017
Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každoročne vyhlasuje súťaž o najlepší
projekt v oblasti prevencie kriminality na vybranú tému. V tomto roku estónske predsedníctvo
zvolilo tému „kybernetická bezpečnosť“. Projekty predložené do súťaže musia byť v súlade
s prioritami Cyklu politík EÚ na boj proti organizovanej a závažnej trestnej činnosti a súvisieť
s prioritou EÚ v oblasti trestnej činnosti – „počítačová kriminalita (podvody s kartami)” alebo
“kybernetické útoky“.
Víťazný projekt bude vyhlásený a ocenený finančnou odmenou vo výške 10 000 EUR počas
Konferencie EUCPN o najlepšej praxi, ktorá sa uskutoční v decembri 2017 v estónskom Tallinne.
Okrem prvého miesta budú ocenené aj projekty umiestnené na druhom a treťom mieste,
a to finančnou odmenou vo výške 5 000 EUR.
Projekty do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr 20. septembra 2017 formou
prihlášky prostredníctvom krajských koordinátorov prevencie kriminality na okresných úradoch
v sídle krajov, podľa sídla predkladateľa projektu.
Národné kolo súťaže sa uskutoční koncom septembra 2017 na Ministerstve vnútra SR.
Bližšie info: http://www.minv.sk/?sutaz-ecpa-2017-1

ZÍSKANIE NOVÝCH TRHOV A ZLEPŠENIE
MARKETINGOVÝCH PODMIENOK
Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu číslo OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-201701.
Oprávnení žiadatelia:
a) Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry (subjekty s podnikateľskou históriou
v oblasti akvakultúry v čase predloženia ŽoNFP):
- samostatne hospodáriaci roľníci
- obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
- občianske združenia
- štátne podniky
b) Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry:

- obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka
- fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia
Oprávnení žiadatelia musia mať podnikateľskú históriu včase predloženia ŽoNFP (minimálne jeden
ukončený účtovný rok) a schválenú spracovateľskú prevádzku Štátnou veterinárnou a
potravinovou správou SR.
Oprávnený typ aktivít: Získanie nových trhov a zlepšenie marketingových podmienok
Min. výška príspevku: podľa typu žiadateľa
Max. výška príspevku: podľa typu žiadateľa
Výška spolufinancovania – Mikro, malé a stredné podniky – 50%, ostatné podniky 70%
Dátum uzavretia výzvy : po vyčerpaní alokácie 225 000 €
Bližšie info: http://www.apa.sk/vyzva-c-oprh-marketing-5-1-1-a1-2017-01-aktivita-1/vyzva-c-oprh-marketing-5-1-1-a1-201701-aktivita-1/8384

Grantový program „10 dobrých skutkov“
Uzávierka: 22. september 2017
Maximálna výška grantu: 1 000 eur
Grantovým programom „10 dobrých skutkov“ podporí pri príležitosti svojho desiateho výročia
Nadácia Poštovej banky tých, ktorí sú v núdzi a pomoc potrebujú.
Podporené budú:
 vzdelávacie aktivity a projekty
 športové aktivity a projekty
 aktivity a projekty v oblasti zdravotníctva
 aktivity a projekty, ktoré pomáhajú deťom, mládeži a iným osobám, ktoré sa ocitli v
sociálnej, či inej núdzi.
Finančná podpora je určená pre jednotlivcov, rodiny a verejnoprospešné organizácie (občianske
združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, spolky).
Na registráciu slúži elektronický formulár, deadline pre prihlasovanie je 22. september 2017.
Bližšie info: http://www.pretrigeneracie.sk/nase-projekty/projekty-2017-prehlad/
http://www.pretrigeneracie.sk/media/1343828/nadacia_10r_brozura.pdf

Zamestnanecký grantový program ČSOB nadácie
Uzávierka: 30. september 2017
Maximálna výška grantu: 3 000 eur
ČSOB nadácia dáva prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu svojim
zamestnancom možnosť pomôcť miestu či komunite, kde bývajú alebo pracujú, alebo kde sa
aktívne zapájajú do činnosti mimovládnej organizácie.
O grant sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové
organizácie a iné) a školy vrátane materských škôl.
Program podporí projekty spadajúce do oblastí:





podpory zdravého životného štýlu detí, mládeže, dospelých a ľudí so zdravotným
postihnutím (projekty z oblasti podpory športu, podpory zdravého a aktívneho životného
štýlu, napríklad revitalizácie a rekonštrukcie ihrísk a hracích plôch, športové turnaje
amatérskych klubov)
ochrany a podpory zdravia detí
podpory vzdelávania.

Žiadosť o finančnú podporu vypracovaná mimovládnou organizáciou, musí byť vyplnená najneskôr
do 30. septembra 2017 a to prostredníctvom elektronického formulára.
Bližšie info: http://mladez.sk/wp-content/uploads/2017/08/csob-grantovy-program.pdf

26. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na
dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov
starostlivosti
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä
v rámci sústavy Natura 2000
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-26
Dátum vyhlásenia: 22. 08. 2017
Financovanie projektu:
- subjekty územnej samosprávy: kohézny fond + ŠR = 95%, spolufinancovanie 5%
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15.10.2017
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 15.01.2018
Právna forma žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi / partnermi:
-štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody,
-vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránených územiach bez ohľadu na ich právnu formu (v
spolupráci s odborne spôsobilou osobou), okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na
podnikanie.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typom oprávnenej aktivity OP KŽP, na
realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva.
V rámci špecifického cieľa 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie
biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:
A. Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie
chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy.
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na vypracovanie dokumentov starostlivosti. V
prípade, že dokumentom starostlivosti je program starostlivosti o chránené územie, ktoré nemá
zabezpečenú legislatívnu ochranu ako celku, je oprávnenou aktivitou aj vypracovanie projektu
ochrany na vyhlásenie chráneného územia.
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré sú v súlade s Prioritným akčným
rámcom financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014 –
2020 a zákonom o ochrane prírody.
V prípade, že sa na realizácii projektu nepodieľa štátna rozpočtová alebo štátna príspevková
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody (ako
žiadateľ alebo partner), je žiadateľ povinný pri vypracovaní dokumentov starostlivosti
spolupracovať s odborne spôsobilou osobou.
Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška príspevku na projekt je 1,5 mil. EUR.
Bližšie info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/oznam-o-vyhlaseni-26-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfpzameranu-na-dobudovanie-sustavy-natura-2000-vypracovanie-dokumentov-starostlivosti-s-kodom-opkzp-po1-sc131-2017-26/

VÝZVA NA 3. PREDKLADACÍ TERMÍN ERASMUS PLUS
Národná agentúra Slovenska pre program Erasmus + dáva do pozornosti výzvu k 3.
predkladaciemu termínu žiadostí v rámci programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu pre
rok 2017.
Erasmus Plus je program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu
modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.
Hlavné ciele Erasmus +:
- podpora štúdia v cudzine
- podpora partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a
regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií

- reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií,
podnikateľských schopností a zamestnateľnosti
Oprávnené aktivity a rozpočet na aktivity:
- Kľúčová akcia 1
Mládežnícke výmeny 440 000,00 €
Európska dobrovoľnícka služba (EDS) a Strategická EDS 897 000,00 €
Mobility pracovníkov s mládežou 24 000,00 €
- Kľúčová akcia 2
Strategické partnerstvá v oblasti inovácie a výmeny osvedčených postupov 326 000,00 €
- Kľúčová akcia 3
Podpora reformy politiky 103 000,00 €
Oprávnení žiadatelia:
- organizácie, vzdelávacie inštitúcie, školy a neformálne skupiny registrované na účastníckom
portáli s priradeným PIC číslom
Termín uzávierky: 4.10.2017
Bližšie info: http://erasmusplus.sk/index.php?sw=41

Súťaž PRE VODU 2018
Bojujete so suchom, povodňami, nadmernou spotrebou vody alebo iným problémom?
Súťaž Pre vodu vám pomôže riešiť problémy s vodou.
Prihlasovať problémové situácie s vodou môžu: samosprávy, mimovládne organizácie, školy a iné
subjekty.
Do 15. septembra 2017 prostredníctvom elektronického formuláru zadajte situáciu, ktorú chcete
riešiť. Môže ísť napr. o prevenciu sucha a povodní, potrebu zadržiavať alebo zasakovať dažďovú
vodu, čistenie a využívanie sivej vody, zníženie spotreby pitnej vody a pod.
Súťažiaci si budú môcť vybrať vaše zadanie ako tému pre vypracovanie súťažného návrhu.
Uzávierka súťažných návrhov je 22.marca 2018.
Bližšie info: http://www.sutazprevodu.sk/Situacie-na-riesenie.aspx
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