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12. ročník otvoreného grantového programu Zelené oázy
Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré
slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.
Téma ročníka 2018 - realizácia adaptačných opatrení ako reakcia na zmenu klímy.
Medzi adaptačné opatrenia patria lokálne, praktické a efektívne opatrenia na zadržiavanie vody,
ochladzovanie – hlavne v mestách, rozširovanie zelených plôch (predovšetkým viacetážovej alebo
vertikálnej zelene), podpora efektívnejšieho hospodárenia s vodou, budovanie zelených striech,
opatrenia na prevenciu a elimináciu následkov lokálnych prívalových povodní a podobne.
Grantový program podporuje
 environmentálne prijateľným spôsobom vytvorené alebo obnovené prvky drobnej
záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach,
napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a
umelecké prvky, zariadenia slúžiace na oddych,
 projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode,
 výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty,
kvety, ovocné a zeleninové kultúry),
 vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných priestoroch
(obecné, školské, komunitné a pod.),
 čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových
porastov
 zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších, konských
(vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj
vodáckeho športu a vodáckej turistiky a pod.),
 sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít,
 prezentáciu lokálnych produktov,
 zriadenie vhodných ukážkových priestorov a podpora chovu malých hospodárskych zvierat
v kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami,
 sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít
v chránených alebo inak krajinársky hodnotných územiach a miest.
Kto môže žiadať o grant
 registrované mimovládne neziskové organizácie
 základné a stredné školy a učilištia
 centrá voľného času a komunitné centrá
 mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov.
Výška grantu: 1 000 – 5 000 eur
Termín pre zaslanie vyplnenej žiadosti: 11. december 2017.
Bližšie info: http://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy

Grantový program „Darujte Vianoce“
Nadácia Orange otvára už po 16. krát vianočný grantový program „Darujte Vianoce“. Jeho
zámerom je motivovať ľudí k ohľaduplnosti, medziľudskej pomoci a k radostnejšiemu prežívaniu
najkrajších sviatkov roka a podnietiť v nich princíp individuálnej filantropie a občianskej
angažovanosti.
Cieľovými skupinami programu sú:
 deti a mladí ľudia, ktorí strávia Vianoce v nemocnici, diagnostickom ústave, sociálnom
zariadení, detskom domove či inom zariadení
 ľudia, ktorí sa z akýchkoľvek príčin ocitli na ulici
 starší, chorí ľudia a tí, ktorí sa cítia byť opustení
 rodiny v núdzi, osamelé matky a osamelí otcovia s deťmi
 všetci tí, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii

Fyzickým osobám starším ako 18 rokov, mimovládnym organizáciám, školským zariadeniam a
zariadeniam poskytujúcim sociálne služby slúži na podávanie žiadostí elektronický formulár,
deadline pre ich prihlasovanie je 8. november 2017.
Bližšie info: https://www.nadaciaorange.sk/assets/files/obsah/130-Darujte%20Vianoce%202017_vyzva.pdf

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na podporu
podnikania v najmenej rozvinutých okresoch

VZN BBSK na akcie vo verejnom záujme
alebo v prospech rozvoja územia BBSK
a na podporu všeobecne prospešných služieb,
podnikania a zamestnanosti
Účel VZN:
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je stanoviť postup
a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu BBSK právnickým osobám fyzickým osobám –
podnikateľom, mestám a obciam (ďalej len „obce“) a ich maximálnu výšku.
Dotácia môže byť poskytnuté len na základe písomnej žiadosti.
Žiadosti musia byť podávané pre projekty v súlade s vymedzenými prioritami tohto nariadenia.
Termín na predloženie žiadosti je 30. november bežného kalendárneho roka, ktorý predchádza
roku, pre ktorý sa dotácia požaduje.
Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10%
z poskytnutej dotácie.
Bližšie info: https://www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Financieamajetok/Poskytovaniedot%C3%A1ci%C3%AD.aspx

Naštartujte svoju kariéru cez štipendijný program
Študenti môžu v novembri získať štipendium priamo v závode Kia Motors Slovakia.
V školskom roku 2017/2018 ponúka spoločnosť Kia Motors Slovakia študentom univerzít
a stredných škôl možnosť zapojiť sa do štipendijného programu. Štipendiá sú určené študentom
strojníctva a technických odborov. Výhodou pre uchádzačov je okrem získania praxe
v úspešnej medzinárodnej spoločnosti aj finančná odmena vo výške 2 000 eur za rok pre
stredoškolských študentov a 3 000 eur pre vysokoškolákov. Študenti môžu absolvovať rôzne kurzy,
či už jazykové alebo rozširujúce ich zručnosti ako aj pracovné cesty do zahraničia. Študenti
vysokých škôl majú možnosť konzultácií pri tvorbe diplomových prác. Po skončení štúdia úspešný
absolvent získava stabilné pracovné miesto v závode Kia.
Stačí vyplniť prihlášku a poslať životopis najneskôr do 10. novembra 2017.
Viac informácií o prihláške a podmienkach štipendijného programu nájdete aj na webovej stránke
www.kia.sk v sekcii Kariéra/Študenti/Štipendijný program.
Zdroj: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/nastartujte-svoju-karieru-cez-stipendijny-program/2502

31. výzva zameraná na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie
intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na
lokálnej a regionálnej úrovni
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 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených
zmenou klímy
Kód výzvy: OPKZP-PO3-SC313-2017-31
Dátum vyhlásenia: 31. 10. 2017
Typ výzvy: otvorená
Financovanie projektu: EFRR + ŠR = 95% + výška spolufinancovania = 5%
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 28.02.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30.04.2018
Oprávnenosť žiadateľa:
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.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
V rámci špecifického cieľa 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí
ovplyvnených zmenou klímy je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:
Aktivita A: Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment
mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni.
V rámci uvedenej oprávnenej aktivity budú podporené tieto podaktivity:
A1: Optimalizácia systémov a služieb pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a
regionálnej úrovni;
A2: Zabezpečenie špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu;
A3: Podpora opatrení zameraných na výcvik, vzdelávanie, výmenu informácií a skúsenosti.
Výlučne oprávnené na poskytnutie príspevku budú projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do
vyššie definovaného rámca oprávneného typu aktivity. Žiadateľ je povinný realizovať v rámci
jedného projektu všetky uvedené podaktivity.
Minimálna výška príspevku na projekt musí byť vyššia ako 1 mil. EUR.
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov nesmie prekročiť sumu 44 mil. EUR.
Bližšie
info:
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/31-vyzva-zamerana-na-optimalizaciu-systemov-sluzieb-a-posilnenieintervencnych-kapacit-pre-manazment-mimoriadnych-udalosti-na-lokalnej-a-regionalnej-urovni/

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov
výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09
Operačný program: Výskum a inovácie
Prioritná os: 3 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP
Investičná priorita: 3.3 Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov
a služieb
Špecifický cieľ: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja
Typ výzvy: otvorená
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.01.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30.03.2018
Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na zavádzanie systému manažérstva
podľa noriem systémov manažérstva a/alebo zamerané na posudzovanie zhody výrobkov.
Získaním certifikátu alebo posúdením zhody výrobkov poskytnú žiadatelia svojim súčasným a
potenciálnym obchodným partnerom uistenie o kvalite procesov v podniku, ako aj uistenie, že ich
produkty sú v súlade s príslušnými technickými normami, čím zvýšia svoju konkurencieschopnosť
a dôveryhodnosť nielen na slovenskom trhu.
Oprávnené sú projekty realizované na území SR okrem územia Bratislavského kraja.
V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé a stredné podniky, od vzniku ktorých ku dňu
predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“)
uplynulo minimálne 36 mesiacov a ktoré majú zároveň v predmete podnikania zapísané minimálne
12 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich dňu predloženia ŽoNFP:
 minimálne jedno z oprávnených odvetví uvedených vo výzve v prípade realizovania aktivity
A. Zavedenie systému manažérstva podľa noriem systémov manažérstva (ďalej len
„aktivita A.“) alebo
 všetky činnosti v súlade so zameraním projektu (v členení oprávnených odvetví uvedených
vo výzve) v prípade realizovania aktivity B. Posúdenie zhody výrobkov (ďalej len „aktivita
B.“) alebo
 minimálne jedno z oprávnených odvetví uvedených vo výzve a zároveň všetky činnosti v
súlade so zameraním projektu (v členení oprávnených odvetví uvedených vo výzve) v
prípade realizovania aktivity A. a zároveň aktivity B.

Oprávnenými činnosťami sú napr. certifikácia systému manažérstva akreditovaným subjektom
a výkon dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva (v rámci aktivity A.) alebo výkon
posúdenia zhody autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou (v rámci aktivity B.).
K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe
rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia
o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 4 000 000 EUR.
Bližšie info: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/31102017_vyzva_opvai-mhdp2017331-09/

Podpora v oblasti Prevencie kriminality pre rok 2018
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality vyhlásila "Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie v oblasti prevencie kriminality pre rok 2018"
VYHLASOVATEĽ:
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality
DÁTUM VYHLÁSENIA:
31.10.2017
TERMÍN UZÁVIERKY:
14.12.2017 - akceptovateľné bude osobné doručenie do podateľne
Okresného úradu, prípadne poštová pečiatka s dátumom 14.12.2017
TRVANIE PROJEKTU:
rok 2018
Adresa na predkladanie žiadostí:
Okresný úrad Banská Bystrica, organizačný odbor, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica - v
súlade s poznámkou Výzvy je potrebné na obálke viditeľne označiť "DOTÁCIE - NEOTVÁRAŤ.
Výzva RVPK pre rok 2018".
Legislatívny rámec:
Zákon č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Oprávnení žiadatelia:
Fyzické a právnické osoby; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom,
štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým
fondom.
PRIORITNE BUDÚ PODPORENÉ AKTIVITY, KTORÝCH CIEĽOM JE:
 znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti,
 zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí,
 prevencia kriminality v rizikových skupinách,
 pomoc obetiam trestných činov,
 reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku.
Bližšie info: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-sr-vyhlasilo-vyzvu-na-predkladanie-ziadostio-poskytnutie-dotacie-v-oblasti-prevencie-kriminality-na-rok-2018

SLUŽBY PRE MLADÝCH
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odbor mládeže vyhlasuje
výzvu SLUŽBY PRE MLADÝCH – Poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže.
Registrácia oprávnených žiadateľov pre budúce posudzovanie žiadostí o dotáciu v rámci
programu SLUŽBY PRE MLADÝCH na roky 2018 – 2020 a jeho podprogramu: Poskytovanie
služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže.
Vymedzenie výzvy
Výzva je súčasťou zabezpečovania Programov pre mládež, ktorých celkovým cieľom je:
zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život;
posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti;
prispievať k napĺňaniu stratégie EURÓPA 2020 podporou mladej generácie ako základu
modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti;
prispievať k napĺňaniu cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020;
prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež, a to najmä v tematických oblastiach vzdelávanie,
zamestnanosť, sociálne začlenenie, participácia a dobrovoľníctvo.

Účel výzvy
Výzva je zameraná na podporu mimovládnych organizácií, ktoré zastupujú záujmy mladých ľudí
na úrovni samosprávnych krajov a na celoštátnej úrovni, pričom zabezpečujú reflexiu ich potrieb
v politikách, zvyšujú úroveň ich participácie, posilňujú ich reprezentáciu a zabezpečujú zber
podnetov pre tvorbu mládežníckej politiky, k čomu vytvárajú partnerstvá.
OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty uvedené v § 15 ods. 2 zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore
práce s mládežou, ktoré zároveň:
preukázateľne poskytujú služby dobrovoľníctva mladým, ktoré vykonávajú systematicky viac ako
jeden rok, nepôsobia v kultúre, telovýchove a športe a nevykonávajú činnosť iba podľa
osobitného predpisu.
Spôsob a termín doručenia žiadosti
Žiadosť sa predkladá elektronicky v systéme NELSON do 24. novembra 2017 do 14:30 hod.
Písomná forma žiadosti sa doručuje najneskôr do 24. novembra 2017 na adresu:
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Karloveská 64, SK-842 58 Bratislava 4
Žiadosť je možné doručiť osobne na vyššie uvedenú adresu, najneskôr však v deň uzávierky do
14:30 hod.
Pri doručení písomnej formy žiadosti poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky na listovej
obálke.
Žiadosť musí byť odovzdaná v hrebeňovej väzbe, v jednom uzavretom a nepriehľadnom obale.
Na listovej zásielke musí byť uvedený názov a úplná adresa žiadateľa a označenie:
„NEOTVÁRAŤ!
Žiadosť o dotáciu SLUŽBY/2/R/2018“.
Bližšie info: https://www.minedu.sk/8588-sk/aktualne-vyzvy/

Výzva č. 3/2018
Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 3/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených
žiadateľov v rámci podprogramov:
- 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty - džez a iné žánre,
- 1.3.4 Aktivity nezávislých hudobných organizácií,
- 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba,
- 4.4.2 Neprofesionálne umenie,
- 4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry,
- 4.5.3 Kultúrno-vzdelávacie aktivity v oblasti umenia,
- 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility - tradičná kult. a kult-osv. činnosť.
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 30.11.2017. Žiadateľ je povinný
podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy
najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času.
Bližšie info: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/373-vyzva-c-3-2018

Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti: nový nástroj tvorby
pracovných miest
Dňa 02.11.2017 vstúpila do platnosti Schéma na podporu lokálnej zamestnanosti (schéma pomoci
de minimis) po tom, ako ju Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo
v Obchodnom vestníku..
Predmetom Schémy pomoci de minimis je poskytovanie minimálnej pomoci formou dotácie alebo
regionálneho príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z prostriedkov rozpočtovej
kapitoly Úradu vlády SR. Poskytovateľom pomoci a vykonávateľom schémy je Úrad vlády SR.
Cieľom pomoci je zmierňovať nežiaduce rozdiely na úrovni regiónov s cieľom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja regiónov, a tiež zvyšovať ich konkurencieschopnosť za účelom ich trvalo
udržateľného rozvoja.
Zároveň je cieľom podporovať tvorbu nových pracovných miest s dôrazom na zamestnávanie
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Dôležitým kritériom oprávnenosti projektov je

vytvorenie a udržanie najmenej piatich nových pracovných miest, z ktorých najmenej tri musia byť
vytvorené pre znevýhodnených uchádzačov.
Zdroj a bližšie info: http://www.nro.vlada.gov.sk/aktuality/schema-na-podporu-lokalnej-zamestnanosti-novy-nastrojtvorby-pracovnych-miest/

Podpora futbalovej infraštruktúry – 2.etapa
Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo
futbalových kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju
tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá.
Účel poskytnutia finančného príspevku na „rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry“
• tréningové ihriská a plochy s prírodnou alebo umelou trávou
• hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadiónov
• rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov
• rekonštrukcia a výstavba zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa) futbalových
ihrísk a štadiónov.
Výška sumy finančnej podpory na jeden projekt
• minimálne 10.000,- EUR, maximálne 50.000,- EUR
Termín predkladania žiadostí / projektov
• 31.1.2018
Termín vyhodnotenia a schvaľovania žiadostí / projektov
• 28.2.2018
Povinné spolufinancovanie zo strany partnera
• 25% z celkovej sumy
Bližšie info: http://www.futbalsfz.sk/2290

Grantový program Dôverapomáha diabetikom
DôveraPomáha diabetikom je program starostlivosti o chronicky chorých pacientov.
Hlavným cieľom je prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu a zvýšeniu celkovej kvality života
pacientov s diabetom a prediabetom.
Cieľové skupiny:
- pacienti s diabetom a prediabetom bez ohľadu na vek a typ cukrovky z celého Slovenska, s
trvalým pobytom na Slovensku;
- rodinní príslušníci diabetika, ktorí sa aktívne starajú o diabetika a ľudia z okolia diabetika, ktorí sa
aktívne snažia pomôcť mu zvýšiť kvalitu jeho života;
- zdravá populácia so zvýšeným rizikom vzniku cukrovky;
- zdravotnícki pracovníci venujúci sa prevencii a liečbe diabetu.
Maximálna výška príspevku je 5000 €;
Oprávnení žiadatelia:
Organizácie - mimovládne organizácie, samosprávy, cirkevné inštitúcie, rozpočtové a príspevkové
organizácie, zdravotnícke zariadenia s právnou subjektivitou a pravidelnou celoročnou činnosťou
Individuálni žiadatelia - v prípade, že z grantu bude mať úžitok komunita min. 5 ľudí a projekt bude
smerovať k naplneniu cieľov programu.
Oprávnené aktivity:
- priame aktivity s cieľovými skupinami zamerané na primárnu a sekundárnu prevenciu diabetu,
motiváciu k liečbe, vzdelávanie a spájanie pacientov aj komunity ľudí dôležitých pre život pacientov
s diabetom
- nákup materiálu či pomôcok nad rámec nároku z verejného zdravotného poistenia, ktoré slúžia k
podpore priamych aktivít a pomáhajú napĺňať ciele grantového programu.
Termín na predkladanie žiadostí: 30.11.2017.
Bližšie info: http://www.nds.sk/galeria-projektov/projekty/doverapomaha-diabetikom/

PLÁNOVANÁ VÝZVA

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
Predpokladaný termín vyhlásenia: Január 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Marec 2018
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj,
Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

PLÁNOVANÁ VÝZVA

2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej
starostlivosti
Predpokladaný termín vyhlásenia: Jún 2018
Predpokladaný termín uzavretia: August 2018
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

PLÁNOVANÁ VÝZVA

Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnej
ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštiticionálnej formy na komunitnú
Predpokladaný termín vyhlásenia: Marec 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj,
Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

PLÁNOVANÁ VÝZVA

2.1.2 Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej
starostlivosti - projekty CIZS v rámci pravidiel štátnej pomoci
Predpokladaný termín vyhlásenia: Jún 2018
Predpokladaný termín uzavretia: August 2018
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Výzva č. 4/2018
Fond na podporu umenia vyhlasuje Výzvu č. 4/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených
žiadateľov v rámci podprogramov:
- 5.1.2 Podujatia a vzdelávacie aktivity - knižnice,
- 5.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - múzeá
- 5.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť - galérie.
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 19.12.2017. Žiadateľ je povinný
podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy
najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).
Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2018 nájdete
na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podpornú činnosť.
Postup pre podávanie žiadostí a zoznam povinných dokladov ku žiadosti nájdete v
Odporúčaniach pre žiadateľa.
Oficiálny dokument Výzvy č. 4/2018 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a
osobitosti jednotlivých podprogramov.
Začiatok predkladania žiadostí: 16. 11. 2017
Uzávierka predkladania žiadostí: 19. 12. 2017
Termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľ: 16. 2. 2018
Bližšie info: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/377-vyzva-c-4-2018

Podporíme vedecké a výskumné projekty študentov
AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu pre študentov a žiakov, ktorí sa
angažujú v oblasti vedy a výskumu.
Grant je určený pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl na Slovensku, ktorí budú
študentmi počas celého obdobia realizácie podporeného projektu. Projekt podávajú študenti vo
veku do 26 rokov. Za žiaka od 15 do 17 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca. Pre vekové
kritérium je dôležitý termín uzávierky prijímania žiadostí (t. j. 15.1.2018).
Žiadateľ musí dosahovať výborné študijné výsledky, preukázať mimoškolské aktivity, napríklad
účasť na olympiádach, súťažiach alebo sa aktívne angažovať v školských záujmových činnostiach.
O podporu môžete žiadať na výdavky priamo súvisiace s rozvíjaním talentu alebo so štúdiom
Maximálna výška grantu, o ktorú môžete žiadať, je 3 000 eur, minimálna výška je 500 eur. AXA
Nadačný fond v Nadácii Pontis podporí žiadosti v celkovej sume 30 000 eur.
Uzávierka prijímania žiadostí: 15.1.2018
Bližšie info: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/podporime-vedecke-a-vyskumne-projekty-studentov/2514
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