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Zamestnanecký program Dobré srdceTB
Poslaním programu Dobré srdceTB Nadácie Tatra banky je podporiť projekty zamestnancov, ktorí
pomáhajú a podporujú iných.
Zamestnanecký program Dobré srdce získal 3. miesto v súťaži o najlepšie projekty internej
komunikácie – AICO Grand Prix 2015 v kategórii Strategické riešenia. Cenu udeľuje AICO –
Asociácia internej komunikácie.
Zamestnanecký program Dobré srdceTB je určený len zamestnancom finančnej skupiny Tatra
banky v hlavnom pracovnom pomere, ktorí majú ukončenú skúšobnú lehotu a nie sú vo
výpovednej lehote.
Ak využijete príležitosť a venujete 2 % zo svojich daní alebo individuálnym finančným darom
prispejete verejnoprospešným organizáciám, projektom či aktivitám, ktoré sú vašou srdcovou
záležitosťou, máte možnosť získať pre tieto organizácie alebo projekty ďalšie peniaze a navýšiť tak
potrebné financie prostredníctvom Nadácie Tatra banky.
Uzávierka predkladania žiadostí: 3. máj 2018
Plánovaná výška grantu: 75 000 €
Maximálna výška podpory na 1 projekt: 1 300 €.
Bližšie info nájdete TU

Študenti do sveta
Cieľom grantového programu Študenti do sveta je podporiť najlepších študentov, aby
prostredníctvom zahraničných stáží a štúdií získavali nové vedomosti a skúsenosti,
ale aby našli motiváciu vrátiť sa na Slovensko a zužitkovať nadobudnuté poznatky u nás doma.
V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky
5 000 Eur na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva
semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných
univerzít v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia.
Uzávierka predkladania žiadostí: 13. apríl 2018
Plánovaná výška grantu: 50 000 €
Maximálna výška podpory na 1 projekt: 5 000 €.
Bližšie info nájdete TU

Výzva číslo VI. P HaZZ 2018
Žiadosť o dotáciu môžu podať subjekty:

Obec – zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej
republiky
 Občianske združenie – zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na
území Slovenskej republiky
Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na:

Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie
budovy hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
Stavbu, nadstavbu, prístavbu, stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce (v
zmysle stavebného zákona),

Nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice

Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, realizácia opatrení na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena
výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo
technologického vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena

vykurovacích kotlov a telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného
zariadenia),

Projektové a inžinierske práce pre projekt.
Cieľ: Podpora ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
stavieb hasičských staníc a hasičských zbrojníc
Minimálna výška dotácie: 5 000,- EUR
Maximálna výška dotácie: 30 000,- EUR
Termín uzávierky: 06.04.2018
Bližšie info nájdete TU

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie
II
Názov: Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
Investičná priorita: 4.1. Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a
aktívna časť a zlepšenie zamestnanosti
Špecifický cieľ: 4.1.2. Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov
Európskej únie je vyčlenených na výzvu 10 000 000 EUR, z toho 7 000 000 EUR je vyhradených
pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 3 000 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 26.02.2018 do: 14.11.2018
Oprávnenými žiadateľmi tejto výzvy sú:
- zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
- obce, mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
- VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC
- občianske združenia
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
- nadácie
- záujmové združenia právnických osôb
- združenia miest a obcí
- štátne rozpočtové organizácie
- štátne príspevkové organizácie
Termín uzavretia 1. kola – 23.04.2018
Termín uzavretia 2. kola – 14.08.2018
Termín uzavretia 3. kola – 14.11.2018
Bližšie info nájdete TU

Nadácia M-MARKET podporí mladé talenty

Nadácia prostredníctvom tohto grantového programu podporí projekty, ktorých cieľom je prispieť k
rozvoju talentu detí a mládeže v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, Rimavská
Sobota a Veľký Krtíš. Partnermi programu môžu byť mimovládne organizácie, kultúrne
organizácie a združenia, vzdelávacie inštitúcie, športové kluby či školy pôsobiace v týchto mestách,
ktoré sa rozhodnú prispieť k vytváraniu prostredia podnecujúceho individuálny rozvoj
talentovaných mladých ľudí.
Bližšie info nájdete TU

6. ročník grantového programu Dôvera
Hlavným cieľom grantového programu je zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého
života u cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou poisťovne:
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
A. Deti a mladí ľudia do 30 rokov (zdraví, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)
B. 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)
Oprávnené aktivity:
podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti o pacientov,
podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti, zútulňovanie
(humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení, podpora prevencie, aktívneho športovania a
zdravého životného štýlu
Bližšie info nájdete TU

Projekty zamestnancov Partner
Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu „Projekty zamestnancov Partner“
implementuje myšlienku podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti i u zamestnancov
partnerských spoločností Porsche Slovakia, spol. s r.o., AUTOVISION SLOVAKIA, s.r.o.
Ciele grantového programu:
 Podporiť verejnoprospešné aktivity a dobrovoľnícku činnosť zamestnancov partnerských
spoločností
 Podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci
 Podporiť participáciu v rámci komunít
Žiadateľ:
 Občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie
 Jeden zamestnanec môže získať podporu iba pre jeden zamestnanecký projekt za rok
Témy grantového programu pre rok 2018:
 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
Začiatok prijímania žiadostí: 1. marca 2018
Uzávierka prijímania žiadostí: 11. mája 2018
Realizácia projektov: Priebežne počas roka 2018
Bližšie info nájdete TU

Grantová výzva: Hľadáme ďalší zmysel - pre Nepočujúcich 2018
Cieľom grantového programu „Hľadáme ďalší zmysel- pre Nepočujúcich“ je podporiť organizácie
a združenia, ktoré sa svojou činnosťou venujú komunite Nepočujúcich. Grantový program v roku
2018 je zameraný na organizácie, ktoré dokážu pomocou informačno-komunikačných
technológií (IKT) zlepšiť život Nepočujúcich.
Grant je možné žiadať na verejnoprospešné projekty, ktoré povedú k zvýšeniu využiteľnosti IKT
pre Nepočujúcich. Grant môže organizácia žiadať napríklad na nasledovné projektové zámery:



inovatívne aplikácie umožňujúce Nepočujúcim jednoduchšie získavanie a spracúvanie
informácií
 komunikačné nástroje poskytujúce pomoc pri odstraňovaní bariér medzi počujúcimi
a Nepočujúcimi
 technické prostriedky uľahčujúce vykonávanie bežných činností
 inovatívne prístupy vo vzdelávaní Nepočujúcich v oblasti IKT
 príprava študijných materiálov a pomôcok pre prácu s informáciami a technológiami
 bezpečnosť pri práci s internetom a verejne prístupnými informáciami Nepočujúcich
 integrované edukačné programy (komplexné počítačové prostredia) na vzdelávanie
Nepočujúcich
 ochrana osobných údajov Nepočujúcich na internete
Oprávnení žiadatelia o grant:
- mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví, atď.),
- príspevkové alebo rozpočtové organizácie (školy, škôlky, nemocnice, knižnice, atď.),
- mestá, obce a združenia miest a obcí.
Maximálna výška grantu: 3.000 EUR
Každá organizácia môže podať iba jeden projekt.
Ukončenie podávania projektov: 23.3.2018
Bližšie info nájdete TU

Náučné chodníky
Náučné chodníky majú dlhodobý význam z hľadiska interaktívneho zážitkového vzdelávania
priamo v prírode. Ak máte dobrý nápad a chcete, aby sa o prírodných krásach vášho regiónu
dozvedeli aj ostatní, dajte nám o ňom vedieť.
Ciele grantového programu:
 Obnoviť alebo vytvoriť náučné chodníky v zaujímavých lokalitách chránených prírodných
území alebo inak hodnotných krajinných oblastí
 Začleniť náučný chodník do vzdelávacieho procesu – organizáciou interaktívnych ekovzdelávacích aktivít pre materské školy/školy z regiónu
 Rozšíriť vedomosti detí a mladých o životnom prostredí a ochrane prírody vo vlastnom
regióne
 Zvýšiť eko-povedomie
Žiadateľ:
 Občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám
v oblasti životného prostredia v regiónoch
Maximálna výška podpory: 2300 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 15. marec 2018
Uzávierka prijímania žiadostí: 5. máj 2018
Bližšie info nájdete TU

Hour of Code – jednoduchá výučba programovania v základných
školách
Učitelia môžu absolvovať školenie na výučbu základov programovania hravou formou, ktoré je
využiteľné vo výučbe na prvom aj druhom stupni ZŠ.
Čo sa naučíte?
Dozviete sa, ako pracovať so stránkou Hour of Code, Naučíte sa základy tzv. blokového
programovania, tiež sa naučíte orientovať vo voľne dostupných online materiáloch kreatívneho
vyučovania informatiky a nájsť vhodné lekcie a cvičenia pre rôzne vekové kategórie.
Kedy, kde a ako bude školenie prebiehať?
Kurzy budú prebiehať v termíne od 12. až do 23. marca 2018 v Bratislave, Nových Zámkoch,
Piešťanoch, Považskej Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach.
Ako sa môžete prihlásiť?
Prihlasovať sa môžete do 9. marca 2018 vyplnením prihlasovacieho formulára.

Bližšie info nájdete TU

Výzva MH SR na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 6 písm. c)
zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní
dotácií“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja
priemyselnej výroby a služieb (ďalej len „výzva“).
1. Základný cieľ poskytnutia dotácie:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže poskytnúť dotáciu
na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb.
2. Oprávnené subjekty:
Obec alebo vyšší územný celok.
Adresa na predkladanie žiadostí v listinnej podobe: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej
republiky, sekcia stratégie, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212.
Disponibilný objem finančných prostriedkov na výzvu a najvyššia a najnižšia výška jednej
dotácie: V rámci výzvy je na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb z podprogramu „07K08
Podpora regionálneho rozvoja“ k dispozícii 5 000 000 eur. V rámci tejto alokovanej sumy
je najnižšia výška dotácie 200 000 eur a najvyššia výška dotácie 15 % z celkovej hodnoty investície
investora, maximálne však 1,5 mil. eur.
Dátum vyhlásenia výzvy: 1. marca 2018
Termín predkladania žiadostí: do 16. apríla 2018.
Bližšie info nájdete TU

Otvorená grantová schéma pre Nádej 2018
Nadácia VÚB opätovne vyhlasuje od 5.3. do 25.3.2018 otvorenú grantovú schému pre Nádej
s podtitulom Umenie lieči a Dotyk lieči. Tento rok si organizácie môžu požiadať o grant na projekty
arteterapie a animoterapie, ktoré zvyšujú kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami alebo
závažným ochorením.
Cieľom grantovej schémy je udeliť granty organizáciám, ktoré poskytujú služby a terapiu pre ľudí
s postihnutím a sú v priamom a pravidelnom kontakte s ľuďmi s telesným, zmyslovým, mentálnym,
resp. kombinovaným postihnutím, deťmi a ľuďmi s rôznymi ochoreniami či dlhodobo
hospitalizovanými.
Oprávnení žiadatelia:
 mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 školy,
 cirkev alebo účelové zariadenie cirkvi,
 domovy sociálnych služieb,
 zdravotnícke zariadenia.
Maximálna výška grantu je 1 500 eur.
Realizácia projektov môže prebiehať od mája do októbra 2018.
Formulár výlučne v elektronickej forme odošlite najneskôr do 25. marca 2018.
Bližšie info nájdete TU

Obce bližšie k Vám 2018
Oblasti podpory
V programe je možné žiadať o grant v jednej z dvoch oblastí:
1. Obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktoré sú poškodené,
chátrajú a cieľom projektu bude ich renovácia.

2. Ochrana a skvalitnenie životného prostredia obce/mesta a okolia formou citlivej revitalizácie
zelených zón, aktivít na záchranu vzácnej flóry a fauny, separácie odpadu, odstraňovania
nelegálnych skládok a pod.
Budovanie ihrísk a osádzanie hracích prvkov nie sú považované za revitalizáciu zelených zón.
Oprávnení žiadatelia o grant
O grant sa môžu uchádzať výlučne samosprávy, t.j. obce a mestá resp. mestské časti.
Z jednej obce/mesta, resp. mestskej časti môže byť v tomto grantovom programe predložený iba
jeden projekt.
Výška grantu
Nadácia Slovenskej sporiteľne poskytne v tomto programe granty v minimálnej výške 4 000,- eur
a maximálnej výške 6 000,- eur na žiadateľa.
Nutnou podmienkou je finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte vo výške minimálne 20 %
celkovej výšky rozpočtu projektu.
7. 3. 2018 vyhlásenie grantového programu
13. 4. 2018, 13:00 hod uzávierka pre podávanie žiadostí
Bližšie info nájdete TU

Výzva č. 9/2018
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.
9/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
- 5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra,
- 5.1.3 Akvizícia knižníc,
- 5.2.2 Akvizícia múzeí,
- 5.3.2 Akvizícia galérií.
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 28.3.2018.
Bližšie info nájdete TU

Štartuje 5. ročník kampane Do práce na bicykli!
„Odhodlaj sa zmeniť svoj pohľad na cestu do práce!“ S týmto mottom sa populárna súťaž Do práce
na bicykli opäť vracia do slovenských miest. Piaty ročník kampane, ktorej cieľom je podpora rozvoja
udržateľnej mestskej mobility s dôrazom na cyklodopravu, vyhlásilo 1. marca Ministerstvo dopravy
a výstavby SR. Tisícom obyvateľov tak znova otvorilo možnosť objaviť atraktívnou formou výhody
dochádzania do práce na dvoch kolesách, hromadnou dopravou alebo pešo. Registrácia
samospráv do kampane je možná od začiatku marca na stránke www.dopracenabicykli.eu,
zamestnanci so svojimi tímami sa budú môcť do súťaže zaregistrovať hneď potom, ako sa do
kampane prihlási samospráva, v ktorej majú trvalé bydlisko, alebo do ktorej dochádzajú do
zamestnania.
Bližšie info nájdete TU

Výzva na predkladanie žiadostí
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle §9g ods. 2 písm. b) zákona č.
555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyhlásilo dňa 1. marca 2018 výzvu č. 4/2018 na
predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu z rozpočtovej kapitoly
ministerstva na rozpočtový rok 2018.
Predkladať žiadosti bude možné od 1. apríla 2018 do 31. augusta 2018 alebo naplnenia limitu
500 žiadostí.
Pre podávanie žiadosti je vypracovaný manuál ako aj vzory tlačív, ktoré sú dostupné v časti
Dokumenty na stiahnutie.
Bližšie info nájdete TU

Program OPORA
Nadácia SPP pokračuje v realizovaní grantového programu OPORA. V programe OPORA je naša
podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám
venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa
osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov.
Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumieme: telesne, mentálne alebo zmyslovo
znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených
starších ľudí, ľudí bez domova atď. Našim zámerom je podporiť tvorbu a realizáciu individuálnych
plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti a prispieť tak k zvyšovaniu
kvality života konkrétnych ľudí so špeciálnymi potrebami.
Celková suma určená na prerozdelenie v tomto kole je 40 000€. Maximálna výška podpory na
jeden projekt je 1 500 €.
Projekt spolu s prílohami je potrebné predložiť iba elektronicky prostredníctvom online formuláru
najneskôr v deň uzávierky t. j. 9. apríla 2018 do 24:00 hod.
Bližšie info nájdete TU

3. ročník súťaže kresieb pre žiakov základných škôl na tému
Budúcnosť sveta – životné prostredie
Vyhlásenie súťaže 12.3.2018
Posielanie kresieb/malieb do 30.4.2018
Poslanie súťaže - Podnietiť kreativitu detí, ich estetické a inovatívne cítenie v spolupráci
s pedagógmi základných škôl a umožniť im verejne prezentovať predstavy o tom, ako bude vyzerať
životné prostredie, či už v blízkej alebo vzdialenej budúcnosti.
Obsahové zameranie - Kresby s tematikou životného prostredia v budúcnosti môžu byť zamerané
na to ako predísť znečisteniu ovzdušia a prírody, ako ochrániť živočíchy a rastliny, triedenie
odpadu a na zdravú a ekologickú dopravu na našej planéte.
Súťažiaci sú rozdelení do dvoch kategórií:
a) žiaci 1. – 4. ročníka
b) žiaci 5. – 9. ročníka
Pre obe súťažné kategórie sú stanovené tieto odmeny:
1. cena: instantný fotoaparát
2. cena: elektronická čítačka kníh
3. cena: kreatívne výtvarné pomôcky
Víťaz každej kategórie získava pre svoju triedu zájazd do Energolandu v Mochovciach.
Bližšie info nájdete TU

“Enviroprojekt 2018”
Uzávierka: 29. marec 2018
Maximálna výška grantu: 2 000 eur
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu “ENVIROPROJEKT 2018“,
ktorá je určená na realizáciu projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a
vzdelávania na základných a stredných školách.
Podporené budú projekty, ktorých ciele, aktivity a realizácia bude súčasťou tematických okruhov
environmentálnej výchovy:
 lesný ekosystém
 lúčny ekosystém
 vodný ekosystém
 urbánny ekosystém
Školské projekty by sa v rámci výzvy mali zamerať na tvorbu vlastného environmentálneho
programu, implementáciu témy do výchovno-vzdelávacieho procesu, metodické a učebné
materiály a pomôcky, alebo na konkrétne praktické aktivity so žiakmi.

Na prihlasovanie projektov slúži formulár, deadline pre ich registráciu je 29. marec 2018.
Bližšie info nájdete TU
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