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Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok –
Rozvoj sektorových zručností
Kód výzvy: OP ĽZ DOP2017/3.1.1/3.1.2/01
Oprávnenými žiadateľmi tejto výzvy sú:
- štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
- obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
- VÚC a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
- zamestnávatelia
- podnikateľské subjekty.
Žiadateľ musí preukázať, že má súhlasné stanovisko pre realizáciu rozvoja cielených sektorových
zručností, vrátane IKT zručností, pre profesie, ktoré sú na trhu práce požadované v danom odvetví
hospodárstva.
Oprávnenou cieľovou skupinou tejto výzvy je:
- uchádzač o zamestnanie (UoZ)
- znevýhodnený uchádzač o zamestnanie (ZUoZ)
- zamestnanec.
Oprávnenými aktivitami realizácie projektu sú:
A. zamerané na UoZ/ZUoZ
Aktivita 1
Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností UoZ/ZUoZ – povinná;
Aktivita 2
Podpora rozvoja pracovných zručností UoZ/ZUoZ – dobrovoľná.
B. zamerané na zamestnancov
Aktivita 3
Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov – povinná;
Aktivita 4
Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov – dobrovoľná.
Podľa zamerania na cieľové skupiny môžu byť aktivity projektu uplatnené v nasledovnom zložení:
aktivity zamerané osobitne na UoZ/ZUoZ alebo zamestnancov alebo na dve resp. všetky cieľové
skupiny projektu súčasne.
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné
charakteristiky:
• sú orientované na školenie/odbornú prípravu zamestnancov, ako súčasť riešenia potrieb na trhu
práce formou profesijného rozvoja sektorových zručností, vrátane IKT zručností;
• majú priamu väzbu na pracovné uplatnenie cieľovej skupiny v odbornej oblasti, sú zamerané na
rozvoj špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa / firmy na pracovné miesto, teda
požiadaviek na odbornú spôsobilosť (kompetentnosť) vykonávať určitú profesiu, vrátane IT
profesií;
• aktivity projektu sú realizované formou vnútrofiremnej prípravy (tzv. in-company training) u
žiadateľa, zamerané na školenie / odbornú prípravu vlastných zamestnancov podľa potrieb
zamestnávateľa vo vzťahu k trhu práce; rozvoj odborných zručností sa realizuje prioritne v malých
skupinách. Počty plánovaných skupín a ich početnosť zdôvodní žiadateľ v ŽoNFP;
Minimálna výška NFP sa rovná sume 25 000 €
Maximálna výška NFP sa rovná sume 200 000 €
Zároveň platí, že minimálna dĺžka realizácie projektu je 12 mesiacov a nesmie presiahnuť dĺžku
realizácie projektu 24 mesiacov.
Termín uzavretia 1. kola – 23.03.2018
Termín uzavretia 2. kola – 13.06.2018
Termín uzavretia 3. kola – 13.09.2018
Bližšie info: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20173.1.13.1.201

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR VYHLÁSILO TRI VÝZVY
ZAMERANÉ NA PODPORU INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM
PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a
inovácie vyhlásilo dňa 15. decembra 2017 tri výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu inovácií prostredníctvom
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11
Doména: Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Alokácia: 48 000 000 EUR
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
Doména: Priemysel pre 21. storočie
Alokácia: 82 000 000 EUR
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
Doména: Zdravé potraviny a životné prostredie
Alokácia: 34 000 000 EUR
Oprávnené územie: celé územie SR okrem Bratislavského kraja
Cieľom výziev je podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch a
zoskupeniach podnikov a podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva.
Každá z výziev je zameraná na inú tematickú oblasť, v súlade s nasledujúcimi doménami
inteligentnej špecializácie:
 Dopravné prostriedky pre 21. storočie,
 Priemysel pre 21. storočie,
 Zdravé potraviny a životné prostredie.
Oprávnenými žiadateľmi sú malé, stredné aj veľké podniky registrované na území SR, zapísané
v obchodnom registri alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, ktoré ku dňu
predloženia žiadosti existujú minimálne 3 roky. Na realizácii projektov sa môžu podieľať aj
výskumné organizácie.
Hlavné aktivity projektu musia byť zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj,
ochranu práv duševného vlastníctva a realizáciu inovačných opatrení.
Žiadosti je možné predkladať plne elektronicky a v zjednodušenom režime prebieha aj
predkladanie príloh. V záujme minimalizovať administratívnu záťaž žiadateľov je celý proces
výrazne zjednodušený.
Viac informácií môžete získať na webovom sídle www.opvai.sk a prostredníctvom e-mailovej
adresy vyzvy@mhsr.sk .

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe
Podpora rozvoja športu na rok 2018
Dotačný program Podpora rozvoja športu na rok 2018 zahŕňa nasledovné podprogramy:
1. výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi
2. výstavba detských ihrísk
3. výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
4. nákup športovej výbavy.
Oprávnenými žiadateľmi na predkladanie žiadostí o dotáciu na účel tejto výzvy sú:
Pre podprogram č. 1 - výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi, Pre
podprogram č. 2 - výstavba detských ihrísk, Pre podprogram č. 3 - výmena umelého trávnika na
multifunkčnom ihrisku:
a) obec,

b) vyšší územný celok,
c) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju
právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
d) právnická osoba zriadená osobitným zákonom; takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť
dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky z verejného
rozpočtu,
e) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa.
Pre podprogram č. 4 - nákup športovej výbavy:
a) obec,
b) vyšší územný celok,
c) občianske združenie,
d) nadácia,
e) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju
právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i) právnická osoba zriadená osobitným zákonom; takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť
dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona poskytnuté prostriedky z verejného
rozpočtu,
j) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,
k) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa.
Pre jednotlivé podprogramy je zároveň určená najnižšia a najvyššia výška žiadanej a poskytnutej
dotácie v nasledovnom rozpätí:
1. Pre podprogram č. 1 − výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi od 35
000 EUR do 40 000 EUR;
2. Pre podprogram č. 2 − výstavba detských ihrísk od 8 000 EUR do 13 000 EUR;
3. Pre podprogram č. 3 − výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku od 10 000 EUR do
15 000 EUR;
4. Pre podprogram č. 4 − nákup športovej výbavy od 500 EUR do 9 000 EUR.
Minimálna výška spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov, na ktorý je
dotácia požadovaná, je najmenej 5 % z celkového rozpočtu projektu.
Termín predkladania žiadostí je do 5. marca 2018.
Bližšie info: http://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2018/

Výzva Raiffeisen banky
Prírodné a sociálne prostredie Obdobie: JAN. - MAR. 2018
Prihláste projekt online na stránke gestopremesto.sk a Raiffeisen banka tie s najvyšším počtom
hlasov podporí finančným darom 1 000 eur.
Raiffeisen banka podporí:
 aktivity spojené so založením alebo zveľadením zelenej plochy, ktoré ju začlenia do
verejného priestranstva alebo jeho susedstva,
 iniciatívy, ktorých ambíciou je zvýšiť podiel verejnej zelene, a teda zriadiť, upraviť alebo
revitalizovať významné verejné priestranstvo v meste,
 obstaranie materiálno-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť na zveľadenie zelenej
plochy alebo na skvalitnenie sociálneho prostredia, v ktorom skupina trávi svoj čas (napr.
v práci alebo v škole).
Bližšie info: https://www.gestopremesto.sk/

WiFi4EU | Bezplatné Wi-Fi pre obyvateľov EÚ
Európska komisia podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov aj návštevníkov
v parkoch, na námestiach, vo verejných budovách, knižniciach, zdravotných strediskách a
múzeách všade v Európe prostredníctvom iniciatívy WiFi4EU.
Rozpočet iniciatívy WiFi4EU na roky 2017 – 2019 je 120 miliónov EUR. Na začiatku pôjde o
inštaláciu najmodernejších Wi-Fi zariadení v centrách spoločenského diania.
Pre koho bude táto iniciatíva určená?
Pre všetkých v EÚ
Pri rozdeľovaní prostriedkov vyčlenených na iniciatívu WiFi4EU bude dodržaná zemepisná
vyváženosť, aby vysokorýchlostné pripojenie bolo prínosom tak pre obyvateľov, ako aj
návštevníkov tisícok miestnych komunít v celej EÚ. Do roku 2020 by ich malo byť 6 až 8 tisíc.
Miestne orgány verejnej správy
Na iniciatíve WiFi4EU sa môžu podieľať subjekty verejného sektora – napríklad miestne
samosprávy, knižnice, zdravotné strediská. Z rozpočtu WiFi4EU budú financované vybavenie a
inštalácia (prístupové body). Príjemca bude najmenej 3 roky platiť za samotné pripojenie (poplatky
za internet) a údržbu technického vybavenia.
Pre miestne orgány to bude výzva, aby rozvíjali a podporovali vlastné digitálne služby v oblastiach,
akými sú elektronická verejná správa, elektronické zdravotníctvo a elektronický cestovný ruch,
napríklad formou osobitnej aplikácie.
Ako sa prihlásiť do iniciatívy WiFi4EU?
Iniciatíva WiFi4EU bude realizovaná prostredníctvom jednoduchých a nebyrokratických postupov,
akými sú online žiadosti, platby prostredníctvom poukážok a nezaťažujúce monitorovanie.
Projekty sa budú vyberať podľa poradia, v ktorom budú predložené. Predkladané projekty by sa
mali zamerať na poskytnutie bezplatného pripojenia Wi-Fi v priestoroch, kde doteraz ešte žiadne
podobné verejné či súkromné pripojenie nebolo.
Uverejnenie prvej výzvy na predkladanie projektov sa očakáva koncom roka 2017 alebo začiatkom
roka 2018.
Bližšie info: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wi-fi-pre-obyvatelov-eu

Podpora mládežníckych organizácií
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odbor mládeže vyhlasuje výzvu
na predkladanie žiadostí o registráciu na roky 2018 – 2020 v rámci Programov pre mládež.
Cieľ výzvy: Prijímanie žiadostí o dotáciu zo štátneho rozpočtu od žiadateľov registrovaných v rámci
výzvy PODPORA/R/2018.
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.
MŠVVaŠ SR zriaďuje Riadiaci výbor Programov pre mládež 2014-2020 na účely koordinácie
Programov pre mládež so štátnou politikou vo vzťahu k mládeži a na monitorovanie priebehu
implementácie aktivít
Špecifické ciele výzvy
Zabezpečiť príjem žiadostí o dotáciu od registrovaných žiadateľov v rámci programu PODPORA
mládežníckych organizácií pre rok 2018.
Oprávnení žiadatelia
Registrovaní žiadatelia v rámci programu PODPORA mládežníckych organizácií na roky 20182020, ktorí získali potvrdenie o registrácii od vyhlasovateľa tejto výzvy.
Spôsob a termín doručenia žiadosti
Žiadosť sa predkladá elektronicky v elektronickom systéme do 2. februára 2018 do 14:30 h.
Bližšie info: https://www.minedu.sk/data/files/7704_podpora-vyzva-dotacie-2018.pdf

35.výzva zameraná na podporu v zavádzaní systémov energetického
a environmentálneho manažérstva
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou
stratégiou pre všetky typy území
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2017-35
Dátum vyhlásenia: 27.12. 2017
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Podporu
v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických
auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).
Financovanie projektu:
Subjekty územnej samosprávy: EFRR + štátny rozpočet = 95%, výška spolufinancovania zo
zdrojov prijímateľa = 5%.
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.03.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30.06.2018
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
 subjekty ústrednej správy (štátne príspevkové organizácie, štátne rozpočtové organizácie, štátne
účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a verejnoprávne ustanovizne);
 subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové
organizácie a príspevkové organizácie;
 neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
V rámci Špecifického cieľa 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s
nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území, je pre túto výzvu oprávnený typ aktivity:
B. Zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických
auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS).
V rámci uvedeného typu aktivity, ktorý je zároveň aj hlavnou aktivitou bude podpora zameraná na
podaktivity:
 B1 Zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva vrátane schémy EÚ pre
environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) v nadväznosti na schválené nízkouhlíkové stratégie
alebo ich časti za účelom zlepšenia a dlhodobého zabezpečenia kvality riadenia spotreby energie
 B2 Zavádzanie systémov energetického manažérstva vrátane energetických auditov v
nadväznosti na schválené nízkouhlíkové stratégie alebo ich časti za účelom zlepšenia a
dlhodobého zabezpečenia kvality riadenia spotreby energie.
Oprávnený projekt je iba projekt, v ktorom žiadateľ bude realizovať aspoň jednu oprávnenú
podaktivitu.
Minimálna výška žiadaného príspevku na projekt je 10 000 EUR.
Maximálna výška žiadaného príspevku na projekt je 100 000 EUR.
Bližšie info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/35-vyzva-zamerana-na-podporu-v-zavadzani-systemov-energetickeho-aenvironmentalneho-manazerstva-vratane-energetickych-auditov-a-schemy-eu-pre-environmentalne-manazerstvo-a-audit-emasopkzp-po4-sc441/

Bezpečne v komunite, bezpečne doma
Cieľom grantového programu Nadácie pre deti Slovenska je podpora vytvárania bezpečného
prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách, komunitách.
Cieľové skupiny:
 deti a mladí ľudia do 30 rokov (bežná populácia, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
 dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita).
Oprávnení žiadatelia:
 komunitné centrá
 materské centrá
 školy
 samosprávy – obce, mestá
 mimovládne organizácie, ktoré pracujú s rodinami (napr. náhradnými, v kríze...)

Pre správne nastavenie projektu a aktivít smerujúcich k dosiahnutiu cieľov grantového programu
odporúčame zúčastniť sa vzdelávacieho workshopu, ktorý sa uskutoční 16.1.2018 vo Zvolene.
Maximálna výška príspevku pre žiadateľa je 1 500 €.
Dĺžka projektu 1- 6 mesiacov.
V jednom kole GP môže organizácia poslať len jednu žiadosť / projekt.
PLUS pre projekt - odporúčanie zamestnanca Kooperativa, prípadne jeho aktívne zapojenie.
29. 1. 2018 – uzávierka prijímania žiadostí
Bližšie info: http://www.nds.sk/blog/aktuality/vyhlasujeme-3.-rocnik-grantoveho-programu-bezpecne-v-komunite-bezpecnedoma/

Súťaž – “Múdra príroda 2018”
“Čisté životné prostredie je základným predpokladom pre ľudské zdravie a duševnú pohodu. Aby
to tak bolo, aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života?”
Žiakom II. stupňa základných a študentom stredných škôl na Slovensku je určený v poradí už 6.
ročník literárnej súťaže „Múdra príroda 2018“.
Cieľom súťaže je rozvíjať environmentálne cítenie mladých ľudí a upevniť v nich pozitívny
vzťah k prírode.
Úlohou súťažiacich je prostredníctvom slovného opisu či humornej príhody v krátkom literárnom
útvare vyjadriť svoje vlastné skúseností, pocity alebo potreby vo vzťahu k prírode a tradičnému
spôsobu života a upozorniť na dôležitú funkciu prírody, každej zložky životného prostredia na našej
planéte a vzbudiť pocit úcty, či pokory voči nej.
Témou tohto ročníka je motto – “Zmena či premena?”.
Súťažné kategórie:
 autori od 10 do 15 rokov (rozprávanie, opis)
 autori od 15 do 19 rokov (krátka próza - poviedka, črta, bájka, humoreska, glosa, fejtón...)
Deadline pre prihlasovanie súťažných príspevkov je 16. február 2018, na prihlasovanie slúži
registračný formulár.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v máji 2018 v Banskej Bystrici.
Bližšie info: http://mudrapriroda2018.sazp.sk/content/propozicie-sutaze

Súťaž „Best in Design“
Best in Design je medzinárodná súťaž pre mladých dizajnérov. V hre sú nielen finančné odmeny
v intervale od 200 € do 4 000 €, ale predovšetkým obrovská príležitosť získať spätnú väzbu,
porovnať sa s mladými dizajnérmi z celého sveta, ukázať, čo v tebe je a možno i odštartovať svoju
kariéru. Jediné, čo ti stačí k prihláseniu, je odvaha a talent.
Kto môže súťažiť?
Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci aj autorské kolektívy vo veku do 30 rokov. Autori môžu
vytiahnuť všetky esá z rukáva – počet prací, ktoré sa môžu prihlásiť, nie je obmedzený.
4 kategórie
Môžeš získať ocenenie v jednej zo štyroch kategórií:
Industrial design
Product design
Fashion design
Communication design
a usilovať sa o hlavnú cenu Best in Design.
Prihlášky sa môžu zasielať do 31. januára.
Bližšie info: http://www.bestindesign.cz/o-soutezi

20. ROČNÍK SÚŤAŽE PROGRESÍVNE,
CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE NA ROK 2017
Cieľom súťaže, ktorú vypísalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR je podporovať a propagovať
výstavbu progresívnych a cenovo dostupných riešení bytov v bytových a rodinných domoch,
výstavbu bytov nižšieho štandardu a ubytovacích zariadení pre občanov v hmotnej alebo sociálnej
núdzi a prostredníctvom najúspešnejších realizácií prezentovať príklady cenovo dostupnej
výstavby.
Predmetom súťaže sú bytové budovy dokončené a skolaudované na území Slovenskej republiky
v priebehu roka 2017.
Súťažné kategórie:
a. byty v bytových alebo rodinných domoch s úsporným riešením
b. formy bývania odlišného štandardu
c. obnova bytového fondu.
Prihlásiť stavbu do súťaže môže obec, mesto, mestská časť, fyzická alebo právnická osoba, ktorá
sa podieľala na realizácii stavby.
Termín odovzdania prihlášok a dokumentácie je do 31. januára 2018.
Bližšie info: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=186281

Grantový program – Projekty zamestnancov – 1. kolo
Grantový program vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia.
Ciele grantového programu:
− Podporiť verejnoprospešné aktivity a dobrovoľnícku činnosť zamestnancov spoločnosti
Volkswagen Slovakia
− Podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci
− Podporiť participáciu v rámci komunít
Maximálna suma podpory na 1 projekt je 1 000 €.
Prijímanie žiadostí o grant prebieha online na webovej stránke nadácie od 25. 1. 2018 do
20.2.2018.
Realizácia projektov:
Priebežne počas roka 2018, resp. šk. roka 2017/2018 alebo 2018/2019
O grant sa môžu uchádzať:
− Občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie
− Jeden zamestnanec môže získať podporu iba pre jeden zamestnanecký projekt za kalendárny
rok
Kľúčové oblasti pre podporené projekty na rok 2018:
- Vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, pohybovej a dopravnej výchovy
- Vzdelávanie a podpora pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva.
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grant-projekty-zamestnancov/

Výzva Ministerstva spravodlivosti SR na rok 2018
VÝZVU je vyhlásená na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018 v zmysle § 2
zákona: na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie
všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom
intolerancie.
Dotáciu možno podľa účelu použitia poskytnúť na:
a) posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd,
b) podporu aktívnej občianskej spoločnosti,
c) podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,
d) podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže,
e) podporu vzdelávania a školenia,

f) zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín,
g) poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc,
h) analytickú, expertnú a edičnú činnosť,
i) podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti
ľudských práv a slobôd,
j) zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd,
k) výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv a
slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a
ostatným prejavom intolerancie,
l) podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd a
predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným
prejavom intolerancie,
m) zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Prioritne budú podporované projekty zamerané na prevenciu radikalizácie mládeže, boj
proti prejavom extrémizmu, projekty s regionálnym dosahom a projekty zamerané na
ochranu a podporu obetí trestných činov.
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a) obec,
b) vyšší územný celok,
c) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,
d) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,
e) záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré je
právnickou osobou,
f) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
republiky,
g) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
h) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky,
i) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu
subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
j) právnická osoba zriadená osobitným predpisom,
k) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,
l) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
celok alebo obec,
m) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a dovŕšila vek 18 rokov,
n) podnikateľ s miestom podnikania alebo sídlom podnikania na území Slovenskej republiky.
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý
dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov
najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.
Najnižšia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie a najnižšia výška poskytnutej dotácie
je 5000 eur a najvyššia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie, a maximálna výška
poskytnutej dotácie je 50 000 eur.
Termín predkladania žiadostí je do 15.1.2018.
Bližšie info: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Dotacie/vyzva_2018.aspx

Výzva č. 6/2018
Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu
umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č.
6/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
- 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo - štipendium,
- 1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - divadlo - nezávislé divadlá,
- 1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela - zriaďované divadlá,
- 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo,
- 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec - štipendium,
- 1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela - tanec,

- 1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec,
- 1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela - štipendium,
- 1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela,
- 1.3.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - hudba,
- 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež - štipendium,
- 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež,
- 1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela,
- 1.6.4 Medzinárodné mobility a prezentácie - medziodborové projekty, výskum a vzdel.
aktivity.
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 14.2.2018. Žiadateľ je povinný podať
žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy
najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).
Bližšie info: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/399-vyzva-c-6-2018

38. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na
podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – pre
podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna
investičná pomoc)
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ:
1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2018-38
Dátum vyhlásenia: 11. 01. 2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15.05.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 15.10.2018
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické a právnické osoby (podľa § 2 ods. 2
Obchodného zákonníka) oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s odpadom, resp. s iným
ako nebezpečným odpadom.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP
KŽP:
B. Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných
odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory
predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 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.
V rámci uvedeného typu aktivity OP KŽP sa pomoc poskytuje na nasledovnú hlavnú aktivitu
projektu:

Podpora
systémov
triedeného
zberu
zložiek
komunálnych
odpadov,
t.j.:
vybudovanie/modernizáciu (za účelom zvýšenia kapacity) dotrieďovacích liniek na vytriedené
zložky komunálnych odpadov (napr. odpadov z plastu, papiera, skla).
Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška príspevku na projekt nesmie presiahnuť 1,5 mil. EUR.
Bližšie info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/38-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-podporutriedeneho-zberu-komunalnych-odpadov-pre-podnikatelske-subjekty-podla-schemy-statnej-pomoci-regionalna-investicna-po/

Zamestnanecká grantová schéma 2018
Nadácia VÚB pripravila grantový program pre zamestnancov skupiny VÚB, ktorí majú nadšenie
a odhodlanie realizovať konkrétny projekt vo svojej komunite.
Podporíme projekty z týchto oblastí:



zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev - malé oddychové zóny,
športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
 projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu
alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch,
budovanie dobrých susedských vzťahov.
Nadácia VÚB podporí celkovo cca 20 projektov v celkovej sume 30 000 eur. Maximálna výška
grantu je 1 500 eur. Projekty musia mať neziskový charakter.
O finančnú podporu sa môžu uchádzať:
 mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
 školy (materské, základné a stredné školy, samospráva),
 centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania
a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí,
 samosprávy.
O grant sa môže uchádzať organizácia s akýmkoľvek komunitným projektom, na ktorom sa
dobrovoľnícky podieľa zamestnanec skupiny VÚB.
11. február 2018 - uzávierka odoslania žiadostí o grant
Registrácia prebieha v elektronickom formulári prostredníctvom stránky Nadácie VÚB.
Bližšie info: https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/zamestnanecke-projekty/zamestnanecke-granty.html

Galaxiáda
Súťaž v programovaní a tvorbe hier pre základné školy 1. aj 2. stupeň
Súťažné kategórie
Žiaci môžu súťažiť v dvoch kategóriách, ktoré sú rozdelené podľa veku pre 1. a 2. stupeň.
1. Programovanie v GalaxyCodr
Táto kategória je rozdelená na 2 súťažné kolá. Prvé kolo sa koná 13.3.2018 na tvojej škole, kde
budeš súťažiť v 10 leveloch. Do ďalšieho kola postupuje 20 žiakov, ktorí vyriešili levely
najrýchlejšie. Vo final battle, 6.4.2018 v Bratislave, si zmerajú sily 20 najlepší, vo finálových 10
leveloch. Následne budú víťazi slávnostne odmenení.
Registráciu spustíme tesne pred uskutočnením školského kola. Dovtedy môžeš precvičovať svoje
skills a zdokonaľovať sa v hre GalaxyCodr.com.
2. Tvorba hier
Do tejto kategórie môžu žiaci prihlasovať svoje hry priebežne, avšak čím skôr, tým lepšie. Hry môžu
byť vytvorené v ľubovoľnom vývojárskom prostredí ako napr. Scratch, Javascript, Unity3D, Game
Maker, Python a iné. Prihlásenie hry je možné najneskôr do 31.3.2018. Víťazov bude posudzovať
odborná porota a zároveň publikum - návštevníci, ktorí môžu hry ohodnotiť likom.
Čo môžeš vyhrať
Smartfóny, tablety, pre pána učiteľa aj nejaký noťas alebo pre školy digitálny balíček. Zároveň
Nadácia Orange venuje špeciálnu cenu 1 hre, ktorá bude mať spoločenský prínos. Ale ceny ti
budeme odhaľovať postupne, máš sa na čo tešiť.
Bližšie info a samotná súťaž: https://www.kidscodr.sk/galaxiada

Nápad pre folklór
NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY opäť spája generácie, avšak tentoraz cez naše korene, ktorých
súčasťou je tradičná ľudová kultúra, umenie a folklór. Prostredníctvom 2. kola grantového
programu „Nápad pre folklór“ podporíme najlepšie nápady, ktoré sa zaoberajú naším kultúrnym
dedičstvom, jeho výskumom, propagáciou a prezentáciou. Pošlite váš originálny nápad a spolu s
nami pomôžte oživiť tradície a posolstvá z minulosti.
Vďaka programu je možné získať na realizáciu tých najlepších nápadov finančné prostriedky v
celkovej maximálnej hodnote 40 000€. Jeden nápad môže získať maximálnu podporu 3 000 €. V
prvej fáze programu NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY podporí nápady v maximálnej hodnote 39
000 €. Následne verejnosť svojím hlasovaním rozhodne, ktorý z podporených nápadov je
najlepší. TOP projekt získa mimoriadnu prémiu 1 000€ na lepšiu realizáciu projektu.

Program NÁPAD PRE FOLKLÓR
1.1 Podpora tvorby autorského folklórneho diela (honoráre pre externého choreografa, tanečného
pedagóga, hudobného upravovateľa, hosťujúceho umelca)
1.2 Podpora podujatí zameraných na popularizáciu lokálnych umeleckých a remeselných tradícií,
miestnej, či regionálnej kultúry
Typy podujatí:
Vzdelávacie kurzy, lokálne folklórne festivaly, workshopy (remeslá, výtvarné techniky, hudba,
tanec), trhy, resp. iné typy podujatí primárne zameraných na verejnú prezentáciu zručností,
folklórnych tradícií a prvkov lokálnej tradičnej kultúry
O FINANČNÚ PODPORU SA MÔŽU UCHÁDZAŤ
- aktívni občania a iniciatívy
- verejnoprospešné organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové
organizácie, spolky)
- školy, škôlky
- samosprávy (obce, mestá)
- kultúrne inštitúcie
Jeden subjekt môže zaslať do grantového programu maximálne jeden nápad.
Uzávierka prijímania projektov: 25. 3. 2018
Bližšie info: http://www.napadprefolklor.sk/

Viac dizajnu
Prostredníctvom grantového programu Viac dizajnu podporí Nadácia Tatra banky už šiesty
rok tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne
projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu.
Podporíme:
 Mladých dizajnérov pracujúcich v oblasti dizajnu, za ktorými nestojí veľká obchodná značka
tých, ktorí tvoria a produkujú prostredníctvom svojho vlastného mena alebo tých, ktorí s tým ešte
len začínajú. Dizajnérov ako samostatné fyzické osoby alebo mimovládne organizácie zamerané
na podporu dizajnu.
 Náklady potrebné na zabezpečenie materiálu tak, aby jeho absencia nebola limitom tvorby
dizajnérov. Podporíme aj aktivity na vzdelávanie dizajnéra, ktorý predloží žiadosť, alebo naopak,
ak bude predkladateľ chcieť vzdelávať druhých dizajnérov. V poslednom rade podporíme tiež
sebaprezentáciu v oblasti dizajnu.
Termín na prihlásenie projektov do prvého kola: 28. 2. 2018
Plánovaná výška grantu v prvom kole: 18 000 €.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 2 000 €.
Projekty sa podávajú iba elektronicky prostredníctvom online formulára.
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-dizajnu/

Program podpory lokálnych komunít
CIEĽ PROJEKTU
Podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív a podpora účasti občanov
na miestnom a regionálnom rozvoji.
TYPY PODPOROVANÝCH AKTIVÍT:
1. Drobné stavby – komunitné záhrady

2. Grilovacie altánky a prístrešky
3. Lavičky a iný mestský mobiliár
4. Výstavba autobusových zastávok
5. Podpora lokálnych športových klubov formou príspevkov na oblečenie
6. Outdoorové športové ihriská a detské ihriská
7. Aktivity zamerané na propagáciu tradícií Slovenska
8. Propagácia tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít
9. Súťaže vo varení- príležitosť pre stretnutia generácií, rozvíjanie vzťahov v komunitách
10.Výsadba a údržba zelene-budovanie drobných stavieb v intravilánoch a extravilánoch obcí
11.Výstavba a údržba turistických trás a cyklociest
KTO MÔŽE POŽIADAŤ O UDELENIE FINANČNÉHO GRANTU
Orgány miestnej samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie.
Termín podania projektu: v období od 01.02.2018 do 03.04.2018.
Väčšia časť grantu musí byť investovaná do dlhodobých aktivít.
Projekty musia pochádzať z obce alebo mesta, kde sa nachádza predajňa COOP Jednota
a musia spadať do jednej z podporovaných aktivít.
Finančná náročnosť projektu, na ktorý je určený grant, by nemala prekročiť sumu 6 000 €.
HARMONGRAM PROJEKTU
Prvotný výber projektov, zo všetkých prihlásených má na starosti regionálne vedenie COOP
Jednoty, spotrebné družstvo.
Následne hlasovanie zabezpečí vo svojich predajniach COOP Jednota, spotrebné družstvo vo
svojom regióne. Zákazníci prostredníctvom hlasovania na predajniach v termíne od 01.05. do
01.06.2018 zahlasujú za projekt, ktorému bude pridelený grant.
Informácie o víťazných projektoch budú zverejnené v mesiaci jún 2018.
Bližšie info: https://www.coop.sk/sk/program-podpory-lokalnych-komunit
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