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VZN BBSK na podporu cestovného ruchu
Účel VZN:
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je stanoviť postup
a podmienky poskytovania dotácií na rozvoj cestovného ruchu z rozpočtu BBSK mestám, obciam
(ďalej len „obce“) a oblastným organizáciám cestovného ruchu (ďalej len „OOCR“) (vzniknutých na
základe zákona č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov) a ich maximálnu výšku.
BBSK môže poskytnúť dotáciu:
a) mestám a obciam na území BBSK,
b) OOCR (Oblastná organizácia cestovného ruchu).
Poskytnutie dotácie pre jedného žiadateľa je limitované:
- jednému žiadateľovi môžu byť v priebehu kalendárneho roka schválené dotácie najviac na dva
projekty,
- suma schválenej dotácie na jeden projekt nemôže prekročiť sumu maximálne 10 000 €.
Špecifickou prioritou je zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v cestovnom ruchu prostredníctvom
projektov zameraných na rozvoj infraštruktúry pre aktívne a kultúrno - poznávacie formy
cestovného ruchu.
Oprávnenými projektami sú projekty inovatívneho charakteru zamerané na:
a) zvyšovanie atraktivít územia rekonštrukciou národných kultúrnych pamiatok (hrad, zámok,
kaštieľ, zrúcanina a pod.) v rámci zachovania kultúrno - historického dedičstva v BBSK a tým
vytvorenie podmienok na rozvoj cestovného ruchu,
b) vybudovanie, rozšírenie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu predovšetkým v
cieľových miestach.
Oprávnené aktivity sú napríklad:
- výstavba nových, rekonštrukcia, modernizácia, rozšírenie prvkov infraštruktúry ako sú napríklad:
detské areály, odpočívadlá, parkoviská, hygienické zariadenia, vyhliadkové veže a pod. vrátane
vybavenia v blízkosti kultúrnych, historických objektov, prírodných a iných atraktivít,
- rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok podmienených prístupom širokej verejnosti,
- výstavba nových turistických, cykloturistických a iných trás vrátane ich značenia.
Spolufinancovanie:
- zo strany žiadateľa podieľanie sa na spolufinancovaní oprávnených výdavkov projektu z vlastných
zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 50 % z poskytnutej dotácie.
Žiadateľ predloží žiadosť o poskytnutie dotácie na rozvoj cestovného ruchu najneskôr do 30.
septembra bežného kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa dotácia požaduje.
Bližšie info:
https://www.bbsk.sk/Portals/0/01%20Urad%20BBSK/Odd_podpornych%20sluzieb/VZN%20BBSK/VZN_BBSK_31_2015.pdf

Podpora regionálneho rozvoja
Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
v oblasti podpory regionálneho rozvoja v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 539/2008 Z. z.
o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
Dotáciu možno žiadať na realizáciu aktivít v rámci jednej alebo viacerých oblastí podpory, a to:
1. Podpora prípravy akčných plánov rozvoja
2. Špecializované aktivity zamerané na realizáciu, metodickú a koordinačnú podporu konkrétnych
projektov
3. Vzdelávacie a iné aktivity zamerané na zvýšenie ľudských a inštitucionálnych kapacít v oblasti
regionálneho rozvoja

Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné predkladať do 30. septembra 2017.
Výzvu, jej prílohy a formuláre potrebné k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie nájdete na
webovom sídle Úradu vlády SR.
Bližšie info: http://nro.vlada.gov.sk/regionalny-rozvoj/.

Komunitné granty
Nadácia VÚB opätovne vyhlasuje grantový program Komunitné granty s podnázvom 80 000 eur
pre komunity, kde to žije.
Nadácia VÚB opätovne otvára grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie
realizovať konkrétny projekt s dlhodobou víziou vo svojej komunite – vlastnými silami, spoločne
s priateľmi či susedmi.
Nadácia VÚB podporí zmysluplné, viditeľné a trvalo udržateľné projekty, ktoré prinesú osoh
alebo významnú zmenu v živote komunít. Nadácia VÚB podporí 24 komunitných projektov (3
v každom z 8 krajov Slovenska). Maximálna výška jedného komunitného grantu je 3 000 eur.
Hľadáme verejnoprospešné komunitné projekty z rôznych oblastí:
 projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu
alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny alebo
športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa prirodzene stretávajú obyvatelia
sídlisk,
 inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, obnova miestnych kultúrnych tradícií,
 rozvoj komunitného života v regiónoch, budovanie dobrých susedských vzťahov,
 projekty z oblasti komunitného vzdelávania,
 projekty v oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru,
 spoločensko-prospešné projekty s technologickým zameraním (technology for good).
Oprávnení žiadatelia
 mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 komunitné centrá,
 samosprávy.
Uzávierka prijímania žiadostí je 30.9.2017 do 24:00.
Hodnotenie projektov bude prebiehať v 2 kolách.
Bližšie info: https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/komunitne-granty/

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 € na projekt
Uzávierka prijímania žiadostí v 3. kole: 29. septembra 2017
Realizácia projektov: Priebežne počas roka
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grant-projekty-zamestnancov/

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku zameraná na podporu
MSP v najmenej rozvinutých okresoch
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu
Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaIMH/DP/2017/3.3.1-08).
Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro-, malých a stredných podnikov (MSP), ktoré
plánujú tvorbu nového alebo inovovaného produktu, resp. inováciu výrobného procesu v najmenej
rozvinutých okresoch SR, a to s cieľom:
 udržať v daných regiónoch existujúce investície a pomôcť im v raste, t. j. motivovať MSP
už pôsobiacich v najmenej rozvinutých okresov, aby rozšírili svoju činnosť,
 priviesť do najmenej rozvinutých okresov nové investície, t. j. motivovať MSP pôsobiacich
mimo týchto regiónov, aby realizovali nové projekty práve tu,
 podporiť tvorbu nových pracovných miest v oblastiach s dlhodobo vysokou mierou
nezamestnanosti.
Oprávneným miestom realizácie projektov sú výhradne najmenej rozvinuté okresy SR.
K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe
rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu: 50 000 000 EUR
Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 09. 2017
Typ výzvy: otvorená
Uzávierky hodnotiacich kôl: 1. kolo - 15.11.2017, 2. kolo - 15.01.2018, ďalšie kolá - 15-ty deň
každého nasledujúceho nepárneho mesiaca
Žiadatelia môžu investovať do nákupu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napr.
nákup strojov, prístrojov, zariadení, softvéru, licencií, úžitkových vzorov) za účelom spustenia novej
alebo inovovania existujúcej výrobnej prevádzky. Oprávnené sú projekty realizované výlučne na
území najmenej rozvinutého okresu, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo
žiadateľa.
Žiadosti je možné predkladať plne elektronicky a v zjednodušenom režime prebieha aj
predkladanie príloh, takže celý proces je pre žiadateľov administratívne oveľa menej náročný.
Bližšie info: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/12092017_vyzva_opvai-mhdp2017331-08/

Program Obnovy dediny 2018
V súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2018 bola sprístupnená webová aplikácia
pre podávanie Žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok
2018 v rámci Programu obnovy dediny.
Oprávnené činnosti:
Činnosť POD1
Kvalita životného prostredia na vidieku
Činnosť POD2
Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy
Činnosť POD3
Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta
Žiadateľ môže podať práve jednu žiadosť práve na jednu činnosť podpory!
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. október 2017 rozhodujúci je dátum doručenia na Slovenskú
agentúru životného prostredia
Oprávnení žiadatelia: Obce bez štatútu mesta a mikroregionálne združenia obcí
Maximálna výška dotácie:
5.000 EUR pre obec bez štatútu mesta 8.000 EUR pre mikroregionálne združenie obcí
Bližšie info: http://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik-2018

Podpora mládežníckych organizácií
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odbor mládeže vyhlasuje výzvu
na predkladanie žiadostí o registráciu na na roky 2018 – 2020 v rámci Programov pre mládež.
Cieľ výzvy: Registrácia oprávnených žiadateľov pre budúce posudzovanie žiadostí o dotáciu v
rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií v rokoch 2018 – 2020.
Účel výzvy:
Výzva je zameraná na podporu mládežníckych organizácií, ktoré zabezpečujú aktivity, opatrenia a
výstupy v prospech mládeže prostredníctvom systematickej práce s mládežou a pracujú na
členskom princípe. Aktivity sú zamerané na neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a na rozvoj
mládežníckej politiky na Slovensku, pričom program PODPORA rozvíja v prostredí mládežníckych
organizácií tieto prvky: demokracia, transparentnosť, trvalý rozvoj, rovnosť a inklúzia, systém a
kvalita, synergia a vzájomné dopĺňanie a prepájanie existujúcich nástrojov, spolupráca a
partnerstvá, bezpečnosť a ochrana mládeže a zviditeľňovanie práce s mládežou.
Špecifické ciele programu PODPORA, oprávnení žiadatelia, oprávnené aktivity, oprávnené cieľové
skupiny osôb, ako aj podmienky účasti v programe popísané v rámci tzv. základného, vyššieho
štandardu a napĺňania Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020 sú špecifikované v dokumente
Sprievodca pre žiadateľov, ktorý sa zverejňuje spolu s touto výzvou a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
Kritériá pre posudzovanie žiadostí:
Hodnotiace kritériá, podmienky splnenia základného štandardu, podmienky napĺňania vyššieho
štandardu, podmienky napĺňania Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020, ako aj spôsob
určenia výšky dotácie sú uvedené v dokumente Sprievodca pre žiadateľov.
OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
Oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu sú občianske združenia v
zmysle § 15 ods. 2 písm. c) zákona 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, ktoré:
svoju činnosť vyvíjajú minimálne na území troch samosprávnych krajov;
majú viac ako 300 registrovaných členov;
vznikli v zmysle zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb.;
svoju činnosť vykonávajú systematicky viac ako rok a preukážu ju formou správy o činnosti za
predchádzajúce obdobie schválenej najvyšším orgánom občianskeho združenia, resp. orgánom,
ktorý je v základných dokumentoch poverený výkonom niektorých právomocí medzi dvoma
zasadnutiami najvyššieho orgánu;
majú jasne zadefinovanú mládež ako hlavnú cieľovú skupinu, ktorej sa venujú;
majú jednoznačne identifikovateľných členov (fyzické osoby) mládež vo veku do 30 rokov, pričom
mládež tvorí aspoň 75 % z celkového počtu členov organizácie;
preukážu demokratické fungovanie, formou dokumentácie existencie rozhodovacích a
kontrolných štruktúr;
majú transparentný systém využívania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť iba podľa osobitného predpisu.
Termín doručenia žiadosti
Žiadosť sa predkladá elektronicky v systéme NELSON do 27. októbra 2017 do 14:30 hod.
Bližšie info: http://www.minedu.sk/8588-sk/aktualne-vyzvy/

Financovanie športu v roku 2018
Sekcia štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky zverejnila metodické usmernenie k predloženiu žiadosti o poskytnutie príspevku
uznanému športu v roku 2018 podľa § 68 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Elektronické formuláre žiadosti (vo formáte MS Excel 2003) a toto usmernenie sa nachádza na
webovom sídle ministerstva na adrese http://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2018/.
Žiadateľ predkladá žiadosť za každý uznaný šport (nie je možné predložiť jedinú žiadosť za
viacero športov).
Termíny: najneskorší termín predloženia žiadosti je pondelok 02.10.2017 do 24:00 hod..
Bližšie info: http://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2018/

ŠPORTUJEM RÁD A BEZPEČNE 2017
Nadácia pre deti Slovenska už po tretíkrát spája sily s poisťovňou KOOPERATIVA, aby spoločne
prostredníctvom Nadačného fondu Deti v bezpečí podporili projekty zamerané na bezpečné
nesúťažné športovanie detí a prevenciu detských úrazov.
Oprávnení žiadatelia:
mimovládne organizácie zaoberajúce sa rozvojom pohybových aktivít detí,
komunitné centrá,
materské centrá,
športové kluby,
školy,
samosprávy – komunity priateľské deťom a mladým ľuďom.
Hlavným cieľom tohto grantového programu je najmä podpora vnútornej motivácie detí k
športovaniu a radosti z prirodzeného pohybu.
Ciele:
Podpora pravidelných pohybových aktivít detí a mladých ľudí v komunite, regióne s dôrazom na
prevenciu a osvetu bezpečnosti, podpora priamych aktivít pri vytváraní bezpečného prostredia
pre športovanie v rodinách, školách, komunitách.
1. podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné
športovanie pre radosť z pohybu
2. rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách (športe)
3. osveta bezpečnosti pri športovaní a prevencia vzniku úrazov pri pohybových aktivitách detí a
mladých ľudí
4. aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia
pre pravidelné športovanie
Cieľové skupiny:
- deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
- dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita)
Spôsob prihlasovania projektov: Výhradne elektronicky prostredníctvom online aplikácie na stránke
www.nds.sk
Zasielanie prihlášok: do 10.10.2017
Maximálna výška príspevku : 3 000 €
Bližšie info: http://www.nds.sk/blog/grantovy-program-poistovne-kooperativa-opat-podpori-projekty1/

Grantový program Dôvera
Hlavným cieľom je zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín
v súlade s celkovou stratégiou poisťovne.
Ciele
1. Zútulniť prostredie zdravotníckych zariadení
2. Podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za
účelom skvalitňovania a rozširovania doplnkovej starostlivosti
3. Podporiť aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu
Cieľové skupiny
1. Deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
2. Dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, lekári, zdravotnícky
personál, iní odborníci)
Oprávnení žiadatelia
mimovládne organizácie, samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou
subjektivitou a pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán a
nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva (za organizáciu bez právnej subjektivity
(napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť o finančný príspevok predkladá
zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie)
Projekty / žiadosti sa predkladajú cez ONLINE APLIKÁCIU, ktorá je na stránke www.nds.sk
Projekt / žiadosť o finančný príspevok musí byť elektronicky odoslaný do 12. októbra 2017.
Bližšie info: http://www.nds.sk/blog/oznamy/nadacia-pre-deti-slovenska-vyhlasuje-jesenne-kolo-5.-rocnika-grantoveho-pro/

Grantový program „e-Školy pre budúcnosť“
Maximálna výška grantu: 1 500 eur
Nadácia Orange reaguje v 4. ročníku grantového programu „e-Školy pre budúcnosť“ na
aktuálne trendy v oblasti programovania, mediálnej výchovy a zodpovedného používania
digitálnych technológií a online komunikácie, ktoré ovplyvňujú psychický vývoj a správanie detí a
mladých ľudí.
Program sa zameria na využívanie digitálnych technológií vo vyučovacom procese i v
každodennom živote. Jeho cieľovými skupinami sú pedagógovia a žiaci základných a stredných
škôl, ale aj rodičia žiakov, pedagogická verejnosť a širšia komunita.
Predložené projekty by mali byť zamerané na:
 rôzne inovatívne metódy a formy výučby
 aktívnu účasť žiakov
 realizáciu aktivít pre žiakov počas vyučovania
 vzájomnú spoluprácu škôl
 formálne a neformálne vzdelávanie žiakov, aj pedagógov
 a iné
CIEĽOVÁ SKUPINA
 pedagógovia a žiaci základných a stredných škôl – primárna cieľová skupina
 rodičia žiakov, pedagogická verejnosť a širšia komunita – sekundárna cieľová skupina
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU
Pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných základných škôl, špeciálnych základných škôl a
všetkých typov stredných škôl. Grantový program nie je určený pre základné umelecké školy.
Mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s jednou
alebo viacerými základnými či strednými školami na Slovensku – občianske združenia, nadácie,
neziskové organizácie, neinvestičné fondy.
Na registráciu projektov slúži elektronický formulár.
Deadline pre ich prihlasovanie je 3. október 2017.
Bližšie info: https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje/otvarame-grantovy-program-e-skoly-pre-buducnost-20172018

27. výzva zameraná na modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí,
monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a
jej dôsledkov
Prioritná os 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti
mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy
Investičná priorita 3.1 Podpora investícií na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzaniu
vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof
Špecifický cieľ 3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí
ovplyvnených zmenou klímy
Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC311-2017-27
Dátum vyhlásenia: 13. 09. 2017
Financovanie:
Subjekty územnej samosprávy: EFRR + štátny rozpočet – 95%, výška spolufinancovania 5%.
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.1.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31.3.2018
Oprávnení žiadatelia:
- 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.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s oprávneným typom aktivity OP KŽP, na
realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 3.1.1: Zvýšenie úrovne

pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy je pre túto výzvu
oprávnená nasledovná aktivita:
Aktivita A: Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík
viazaných na zmenu klímy a je dôsledkov. V rámci uvedeného oprávneného typu aktivity budú
podporené tieto podaktivity:
A1: Identifikácia, zber dát a údajov, tvorba databáz pre potreby modelovania vývoja mimoriadnych
udalostí, monitorovania, monitorovania a vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy;
A2: Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných
na zmenu klímy a jej dôsledkov.
A3: Identifikácia, plánovanie a realizácia preventívnych opatrení na elimináciu rizík viazaných na
zmenu klímy a jej dôsledkov.
Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. Maximálna výška celkových oprávnených
výdavkov nesmie prekročiť sumu 22 mil. EUR
Bližšie
info:
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/27-vyzva-zamerana-na-modelovanie-vyvoja-mimoriadnych-udalostimonitorovanie-a-vyhodnocovanie-rizik-viazanych-na-zmenu-klimy-a-jej-dosledkov/

28. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na
informačné aktivity
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Špecifické ciele:
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu
podzemných a povrchových vôd
1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy
Natura 2000
1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality
Kód výzvy: OPKZP-PO1-Info-2017-28
Dátum vyhlásenia: 19. 09. 2017
Financovanie:
Subjekty územnej samosprávy: KF + štátny rozpočet – 95%, výška spolufinancovania 5%.
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15.1.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 15.4.2018
Oprávnení žiadatelia:
- subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
- subjekty územnej samosprávy a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie a ostatné
subjekty územnej samosprávy
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany
životného prostredia
- nadácie v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
- združenia fyzických alebo právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
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 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich
prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov je pre túto
výzvu oprávnená nasledovná aktivita:
A. Podpora nástrojov informačného charakteru so zameraním na predchádzanie vzniku odpadov,
na podporu triedeného zberu odpadov a zhodnocovania odpadov
V rámci špecifického cieľa 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k
dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd je pre túto výzvu oprávnená
nasledovná aktivita:
C. Podpora zefektívnenia nástrojov koncepčného a informačného charakteru uplatňovaných v
oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva
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:
D. Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody
a krajiny

V rámci špecifického cieľa 1.4.1 Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality je pre
túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:
B. Informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania
Minimálna výška príspevku na projekt je 30 tis. EUR, maximálna výška príspevku na projekt nesmie
prekročiť sumu 200 tis. EUR
Bližšie
info:
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/28-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-nainformacne-aktivity-s-kodom-opkzp-po1-info-2017-28/

Environmentálny fond - Podpora formou dotácie pre rok 2018
Oblasti podpory:
A - OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME
Cieľom činnosti je investične podporiť aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality ovzdušia
prostredníctvom zníženia znečisťujúcich látok a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme.
Napr. podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov
alebo obnoviteľných zdrojov energie. Zatrávňovanie plošných zdrojov znečisťovania ovzdušia,
umývanie plôch a komunikácií (nákup čistiaceho vozidla), výsadba zelene atď.
B - OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD
Činnosti zamerané na budovanie a rekonštrukciu vodovodu, kanalizácie ČOV pre najmenej
rozvinuté okresy ako aj činnosti mimo najmenej rozvinutých okresov.
C - ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie
biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
Napr. zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov, zabezpečenie
zberných nádob, výstavba malej kompostárne, nákup mulčovačov, drviča, štiepkovača.
kompostérov do domácností a osveta vo forme letákov.
D - OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Činnosti smerujúce k ochrane biologickej diverzity a trvalo udržateľnému využívaniu jej zložiek.
Napr. starostlivosť o chránené územia, chránené stromy, územia medzinárodného významu,
záchrana chránených stromov a chránených druhov rastlín a živočíchov.
E - ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA
Činnosti smerujúce k budovaniu a rekonštrukcii náučných lokalít, náučných chodníkov,
geoparkov a stredísk environmentálnej výchovy.
Napr. budovanie a rekonštrukcia náučných lokalít, náučných chodníkov, geoparkov a stredísk
environmentálnej výchovy a na realizáciu medzinárodných, celoštátnych, krajských, regionálnych
alebo mestských environmentálnych vzdelávacích a výchovných činností neziskového
charakteru.
F - PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA ZISŤOVANIE A ZLEPŠENIE STAVU
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Napr. mapovanie, prieskum a charakterizovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia, prieskum a
monitoring havarijných environmentálnych záťaží atď.
POD. Oblasť: PROGRAM OBNOVY DEDINY - Činnosti zamerané na kvalitu životného
prostredia, zelenú infraštruktúra a environmentálnu výchovu.
Žiadateľ je oprávnený predložiť iba jednu žiadosť o podporu formou dotácie v rámci ktorejkoľvek
z činností podpory v rámci Oblastí A., B., C., D., E., F. okrem prípadu v oblasti B.
Oprávnení žiadatelia:
a.. subjekty územnej samosprávy - obce, združenia obcí,
b.. vo výnimkách niektorých činnosti v rámci oblastí aj - nezisková organizácia, právnická osoba,
príspevková organizácia, občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond.
Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola je 31. 10. 2017.
Výška podpory formou dotácie:
a.. Maximálna miera podpory formou dotácie je 95% z oprávnených nákladov projektu pri
dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených
nákladov projektu.
b.. Maximálna výška žiadanej dotácie 200.000,00 EUR
Bližšie info: http://envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Výzva číslo VIII KMV 2017
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR
Termín uzávierky: 6.11.2017
Oprávnení žiadatelia:
Žiadosť o dotáciu si môžu podať subjekty uvedené v § 3 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z .z.
Oprávnené aktivity:
Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty v oblastiach skvalitňovania
prevencie a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, predchádzanie extrémizmu a diváckeho
násilia, ako aj prevencie a pomoc seniorom zameraných na:
- prevenciu a identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi, zvyšovanie povedomia o tejto problematike,
rozvoj odborných kapacít v oblasti obchodovania s ľuďmi,
- predchádzanie extrémizmu a diváckeho násilia, zvyšovanie povedomia o tejto problematike,
rozvoj odborných kapacít a budovanie poznatkovej bázy v tejto oblasti,
- preventívne aktivity smerujúce k riešeniu aktuálnych otázok rizikovej skupiny obyvateľstva –
seniorov s ohľadom na znižovanie kriminality a jej prevenciu
Výška dotácie:
Minimálna výška dotácie: 1 000,- eur v kategórii 600
Maximálna výška dotácie: 25 000,- eur v kategórii 600
Bližšie info: http://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2017

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na
zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom
vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22
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: 2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR”)
Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 28.2.2018
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 31.5.2018
Oprávnení žiadatelia:
- organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy),
- samosprávne kraje, stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov,
- mimovládne organizácie (nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, nezisková
organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania25, cirkev a
náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ školy, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ
školy, združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, stredné
odborné školy),
- fyzické a právnické osoby (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), stredné odborné školy
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
V rámci špecifického cieľa 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom
vyučovaní sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:
a. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk pre:
- praktické vyučovanie,
- odborný výcvik, odbornú prax,
- celoživotné vzdelávanie,
- jazykové učebne, odborné dielne, odborné učebne,

- knižnice, prednáškové a vyučovacie miestnosti na stredných odborných školách, centrách
odborného vzdelávania a prípravy, strediskách odbornej praxe, strediskách praktického
vyučovania a školských hospodárstvach a s tým súvisiace stavebné úpravy,
b. obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace
stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania,
c. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných
priestorov a areálov
- stredných odborných škôl,
- centier odborného vzdelávania a prípravy,
- stredísk odbornej praxe,
- stredísk praktického vyučovania a
- školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj zo zabezpečením prvkov inkluzívneho
vzdelávania, a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy,
e. zvýšenie energetickej hospodárnosti budov
a. stredných odborných škôl,
b. centier odborného vzdelávania a prípravy,
c. stredísk odbornej praxe,
d. stredísk praktického vyučovania,
e. školských hospodárstiev a
f. internátov.
Žiadateľ je povinný realizovať typ aktivity a). Typy aktivít b), c) a e) sú oprávnené, len ak sú
realizované minimálne v kombinácii s aktivitou a).
Minimálna výška príspevku: nie je stanovená.
Maximálna výška príspevku: celkové oprávnené výdavky na projekt nesmú presiahnuť 4 000 000
EUR. (pričom výška NFP (zdroj EÚ a štátny rozpočet)) pri žiadateľoch uvedených v časti 1.4 výzvy
pod písmenom:
a) nesmie presiahnuť 4 000 000 EUR,
b) c) nesmie presiahnuť 3 800 000 EUR.
d) nesmie presiahnuť 3 600 000 EUR.
Bližšie info: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12073

EKO ALARM
Začali ste s triedením odpadu alebo to len zvažujete? Prihláste sa do projektu Eko Alarm. Odborná
porota rozhodne o zaradení Vašej školy do konkrétnej kategórie. Získajte grant pre svoju školu na
triedenie odpadu.
Čo ponúkame školám?
Počas pilotného ročníka projektu bude odbornou porotou (zloženou zo zástupcov všetkých
zapojených organizácií) vybraných 200 škôl, ktoré na základe vyplneného dotazníka zaradíme do
jednej zo štyroch testovacích kategórií projektu. Ambíciou projektu je do roku 2023 zriadiť zber
triedeného odpadu na všetkých materských, základných a stredných školách na Slovensku.
Registrácia škôl je možná od pondelka 28. augusta 2017 do utorka 10. októbra 2017.
Bližšie info: https://ekoalarm.sk/?mn_page=8

Interreg CENTRAL EUROPE 2014 - 2020 –
tretia výzva
Interreg CENTRAL EUROPE ponúka od 21. septembra 2017 približne 60 miliónov EUR z EFRR
na nové myšlienky nadnárodnej spolupráce. Program sa snaží získať projektové nápady, ktoré
pomôžu zlepšiť kapacity mestského a regionálneho rozvoja v štyroch prioritných oblastiach:
inovácia a rozvoj vedomostí, kultúrnych zdrojov a dopravy. V niektorých oblastiach bude tretia
výzva zameraná výlučne na vopred definované témy.
Tematické zameranie výzvy
Plne otvoriť konkrétne ciele a podporiť nadnárodné projektové nápady na zlepšenie:

SO 2.2 - stratégie a politiky v oblasti nízkouhlíkového plánovania energie podporujúce
zmierňovanie zmeny klímy
OS 3.1 - Kapacity na ochranu a trvalo udržateľné využívanie prírodného dedičstva a zdrojov
SO 3.3 - Environmentálne riadenie funkčných mestských oblastí
SO 4.1 - Plánovanie a koordinácia regionálnych systémov osobnej dopravy pre lepšie prepojenie
na existujúce siete
SO 4.2 - Koordinácia medzi zainteresovanými subjektmi v nákladnej doprave pre multimodálne
environmentálne orientované systémy, priateľské riešenia
Cielené konkrétne ciele, hľadanie nadnárodných projektových nápadov na zlepšenie:
SO 1.1 - Udržateľné prepojenie medzi aktérmi inovačných systémov
SO 1.2 - Zručnosti a podnikateľské kompetencie pre rozvoj hospodárskeho
SO 2.1 - Energetická účinnosť a využívanie obnoviteľnej energie vo verejných infraštruktúrach
OS 3.2 - Kapacity pre trvalo udržateľné využívanie kultúrneho dedičstva a zdrojov
Uzavretý špecifický cieľ, v ktorom sa v tretej výzve nevyberú žiadne návrhy na financovanie:
SO 2.3 - Zlepšenie kapacít plánovania mobility vo funkčných mestských oblastiach na zníženie
emisií CO2
Podrobnejšie informácie o všetkých prioritách financovania a konkrétnych cieľoch sú k dispozícii v
programe spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE Cooperation Programme
Jednostupňový postup a minimálne požiadavky Monitorovací výbor, zložený zo zástupcov
deviatich programových krajín (nine programme countrie), sa tiež rozhodol uskutočniť tretiu výzvu
v jednom kroku. Návrhy projektov budú musieť byť predložené prostredníctvom webového
nástroja, elektronického monitorovacieho systému (eMS).
Nadnárodné partnerstvá môžu byť vytvorené verejnými aj súkromnými organizáciami. Minimálnou
požiadavkou pre projektové partnerstvo (minimum requirement for a project partnership) je účasť
3 partnerov z najmenej troch krajín. Typické trvanie projektu je približne 36 mesiacov. Miera
spolufinancovania dosahuje až 85 percent v závislosti od geografickej polohy inštitúcie.
Bližšie info: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Third-call-focus.html
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