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Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu
“Priority mládežníckej politiky”
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí
o dotáciu v rámci programu „Priority mládežníckej politiky“.
Výzva sa zameria na:
 podporu aktivít rozvíjajúcich kritické myslenie a mediálnu gramotnosť mladých ľudí
ohrozených radikalizmom, xenofóbiou a extrémizmom
 podporu práce s neorganizovanou mládežou, s osobitným dôrazom na sídliskovú mládež
 podporu rozvoja podnikateľských zručností a podnikavosti vidieckej mládeže
Cieľovými skupinami aktivít sú mladí ľudia, mladí vedúci, mládežnícki vedúci a pracovníci s
mládežou a zástupcovia subjektov aktívnych v oblasti práce s mládežou.
Žiadosti sa registrujú prostredníctvom elektronického formuláru, deadline pre ich prihlasovanie je
16. apríl 2018.
Bližšie info nájdete TU

ZAMESTNANECKÝ GRANTOVÝ PROGRAM 2018
CIELE PROGRAMU
- podporiť aktívnych zamestnancov, ktorí majú záujem realizovať verejnoprospešné a komunitné
aktivity primárne vo svojom okolí, kde žijú alebo aktivity, ktoré sú im blízke
- prispievať k zvyšovaniu kvality života rôznych cieľových skupín prostredníctvom aktivít
angažovaných zamestnancov
- zvyšovať povedomie zamestnancov o činnosti Nadácie Orange, o filantropii, darcovstve,
dobrovoľníctve a pôsobení spoločnosti Orange v prospech verejnosti
KTO SA MÔŽE DO PROGRAMU ZAPOJIŤ
Program je otvorený pre zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko, Orange CorpSec a Orange
Business Services.
PODPORÍME PROJEKTY, KTORÝCH CIEĽOM JE:
- revitalizácia verejných priestorov v obciach, mestách, regiónoch, ktoré majú význam pre miestnu
komunitu
- podpora regionálneho cestovného ruchu a zvyšovania informovanosti
- rozvoj komunity
- ochrana, obnova alebo zveľadenie životného prostredia
- ochrana zdrojov vody, realizácia ekologického a environmentálneho vzdelávania
- podpora sociálnych tém.
- podpora a rozvoj kultúrnych aktivít
- podpora voľnočasových aktivít detí a mládeže.
Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 000 eur.
Uzávierka prijímania projektov: 18. apríla 2018.
Bližšie info nájdete TU

Výzva č. 10/2018
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.
10/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
- 6.1.2 Mesto kultúry 2019 - celoročné aktivity

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 20.5.2018. 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. 9/2018 špecifikuje podmienky predloženia žiadosti o podporu a
osobitosti jednotlivých podprogramov.
Bližšie info nájdete TU

Program Živé chodníky
Nadácia Ekopolis podporí na jar 2018 v rámci programu Živé chodníky niekoľko projektov,
zameraných na údržbu a rozvoj turistickej a cykloturistickej infraštruktúry na Slovensku. Z tohto
dôvodu nadácia zbiera projektové námety, z ktorých vyberie projekty na podporu.
Cieľom programu je obnova alebo vylepšenie turistickej a cykloturistickej infraštruktúry (obe aktivity
sú povinnou súčasťou projektu), pričom povinnou súčasťou je vylepšenie studničiek a priestorov
okolo nich. Našim cieľom je podpora pestrej zmesi projektov na celom území Slovenska,
uvažujeme o podpore 6 projektov sumou 1.000 € až 1.200 €.
Partnerom programu sú oblátky Horalky.
Podporované aktivity
1. Obnova, oprava, čistenie a údržba turistického značenia
2. Studničky – ich vytvorenie, vylepšenie, vyčistenie, obnova a pod
Oprávnené náklady:
 materiálové náklady (nákup materiálu, pracovných prostriedkov, náradia a nástrojov
a pod.);
 honoráre tretím osobám za odbornú prácu (napr. remeselníci, značkári, grafici a pod.), ak
sú nevyhnutné pre realizáciu projektu;
 iné náklady spojené s realizáciou projektu (napr. kopírovanie a tlač, cestovné náklady,
poplatky, občerstvenie okrem alkoholu a pod.);
Dobrovoľnícka práca v projekte je významnou výhodou.
Značkárske práce (obnova pásového značenia, obnova smeroviek a smerovníkov a pod.) musia
byť robené autorizovaným značkárom KST alebo SCK alebo pod jeho priamym odborným
dohľadom.
O podporu môže požiadať organizácia, dlhodobo aktívna v oblasti pešej turistiky, cykloturistiky,
cestovného ruchu, rozvoja a skrášľovania prostredia, spravovania územia a pod.
Maximálna podpora pre jeden projekt je 1.000 až 1.200 EUR (vrátane DPH).
Termín dodania projektových zámerov: 20. apríl 2018
Bližšie info nájdete TU

Grantový program Bojovníci za zdravie
Grantový program Bojovníci za zdravie pomáha poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera k
zlepšeniu zdravia a k zvýšeniu kvality života. Od roku 2016 v spolupráci s našou nadáciou
poskytuje individuálnym žiadateľom financie na ošetrenia, zákroky, operácie, rehabilitácie či
zdravotné pomôcky, ktoré nie sú hradené z ich verejného zdravotného poistenia.
Práve teraz prebieha piate kolo programu Bojovníci za zdravie. V termíne od 5.apríla do 7.mája
nás môžete požiadať o finančný príspevok, ktorý využijete na zlepšenie svojho zdravia. Príspevok
môžu získať len naši poistenci bez ohľadu na vek.
Treba splniť dve hlavné podmienky:
 Osoba, na ktorej liečbu budú financie použité, musí byť poistencom Dôvery.
 Liečba alebo pomôcka nie je hradená (alebo je len čiastočne hradená) z verejného
zdravotného poistenia, to znamená, že pacient si na ňu dopláca.
Vybraným žiadateľom poskytneme grant, ktorý môžu použiť napríklad na:
 úhradu liekov alebo zdravotnej pomôcky, ktoré si pacienti hradia sami alebo na ne
doplácajú;
 rehabilitáciu alebo rekonvalescenciu;
 zdravotnú starostlivosť absolvovanú v zahraničí;

 absolvovanie operácie, zákroku alebo pooperačnej liečby.
Bližšie info nájdete TU

Výzva na financovanie implementácie stratégie CLLD
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného
komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a
inovácii
Aktivita: Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne
zárobkovo činných osôb, družstiev
Špecifický cieľ: 5.1.2. - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami
a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Aktivita: Rozvoj základnej infraštruktúry
Financovanie projektu
Menej rozvinutý región: 95% (zdroje EÚ) + 5% (spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa)
Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 04.05.2018
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 25.05.2018
Oprávnení žiadatelia: Miestne akčné skupiny
V rámci tejto výzvy sú oprávnené aktivity na financovanie implementácie stratégie CLLD
definované na základe IROP v rozsahu:
Špecifického cieľa 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a
inovácii
A. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo
činných osôb, družstiev
Špecifického cieľa 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a
ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
Rozvoj základnej infraštruktúry v oblastiach:
B. Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel
C. Sociálne služby a komunitné služby
D. Infraštruktúra vzdelávania
E. Výstavba a obnova mestských trhových priestorov za účelom podpory lokálnych producentov
F. Vodovod a kanalizácia.
Bližšie info nájdete TU

Program obnovy dediny 2018
Vážení žiadatelia v rámci Programu obnovy dediny 2018, dovoľujeme si Vás informovať, že v
súlade s ustanovením § 4, ods. 2 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 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. Program obnovy dediny 2018 je realizovaný v gescii Slovenskej agentúry
životného prostredia. Bližšie informácie týkajúce sa žiadosti o poskytnutie podpory formou
dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2018 v rámci Programu obnovy dediny nájdete
v usmernení pre žiadateľov.
Bližšie info nájdete TU

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie pomoci a podpory na
projekty experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie
inteligentných riešení na území obcí a miest v Slovenskej republike
Kód výzvy: 2009/2018/OFN-1
Označenie výzvy: SRIN 3/2018
Zameranie výzvy: Manažment energií

Termín predkladania žiadosti: do 14.5.2018 do 14:00hod
Základný zámer a cieľ výzvy:
Predmetná spoločná výzva sa vyhlasuje v spolupráci so Lotyšskou spoločnosťou Teliko (ďalej len
„poskytovateľ podpory“), ktorá pôsobí na medzinárodnom trhu v oblasti technologického rozvoja,
programovania, výroby a inteligentného riadenia.
Základnými cieľmi výzvy je v súlade s publikovanou schémou podporiť projekty experimentálneho
vývoja a inovácií v oblasti manažmentu energií, ako aj pomôcť podnikom s vývojom ich
inovatívnych produktov.
Oprávnení žiadatelia:
Žiadateľom o poskytnutie pomoci a podpory na základe výzvy môžu byť fyzické osoby alebo
právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú
podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“).
Pomoc podľa tejto výzvy bude poskytovaná pre mikro, malé a stredné podniky (MSP)
Oprávnené projekty:
Cieľom tejto výzvy je pomoc a podpora oprávnených projektov experimentálneho vývoja a inovácií
(ďalej len „projekt“) z oblasti manažmentu energií, ktorých výsledkom bude inovatívne riešenie, t.
j. funkčná nultá vzorka novovyvinutého prototypu alebo novovyvinutej služby implementovanej v
konkrétnych podmienkach na území SR a to v nasledovných oblastiach:
- inteligentný systém detekcie komplexných prevádzkových parametrov a adaptívna dynamická
regulácia na verejnej infraštruktúre, napríklad osvetľovacích sústav verejného osvetlenia,
- software / hardware na meranie, záznam a zber komplexných prevádzkových parametrov verejnej
infraštruktúry, s optimalizáciou riadenia a plánovania,
- zber dát o spotrebe v reálnom čase a ako aj automatizovaný export dát o celkovej ročnej spotrebe
energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o
Energetickej efektívnosti. /napríklad: export dát do národného monitorovacieho systému a open
dáta platformy subjektu.
Bližšie info nájdete TU

39. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU - Podpora
nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita: 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské
oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení,
ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy
Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou
stratégiou pre všetky typy území
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“)
Financovanie projektu:
Subjekty územnej samosprávy – 85% EFRR + 10% ŠR + 5% spolufinancovanie
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 30.06.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 30.09.2018
Oprávnení žiadatelia:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
 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:
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP KŽP, na
realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.
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:
A. Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre
mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej
energetiky.

V rámci uvedeného typu aktivity bude podpora zameraná na podaktivitu:
A1 Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie;
Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie spĺňa podmienku oprávnenosti
aktivít, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
 jej sú časťou je posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie;
 dôraz je kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE
s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových
plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia;
 regionálna alebo lokálna nízkozkouhlíková stratégia na obdobie minimálne 5 rokov bude
spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného
energetického rozvoja,
 ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom, musí byť
neoddeliteľnou súčasťou nízkouhlíkovej stratégie aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti
tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením
postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla.
 súčasťou projektu na vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej
častí musí byť aj jej schválenie relevantnými orgánmi.
Bližšie info nájdete TU

V Ý Z V A na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy
formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na
rok 2018
Zlepšiť kvalitu a funkčnosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční určených na
výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
- dostavby telocvične,
- rekonštrukcie telocvične alebo
- výstavby novej telocvične.
Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na
- rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne,
- rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy),
- rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností),
- rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti,
- rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí,
Z dotácie na projekt je možné hradiť aj náklady na projektovú činnosť.
Dotáciu je možné poskytnúť oprávneným žiadateľom, ktorými sú obce, vyššie územné celky,
štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľmi:
a) základnej školy so všetkými ročníkmi alebo
b) strednej školy s počtom žiakov nad 150,
a ktoré pred vyhlásením výzvy počas piatich rokov nečerpali na objekt, ktorý je predmetom žiadosti,
finančné prostriedky na ten istý účel od ministerstva (vrátane havárií) aj od iného subjektu verejnej
správy.
Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 15. mája 2018 do
14.00 hod.
Maximálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom pre jeden projekt je 150 000 € na kapitálové
výdavky. Minimálna výška dotácie poskytnutej ministerstvom pre jeden projekt je 15 000 € na
kapitálové výdavky.
Výška spoluúčasti žiadateľa na kapitálové výdavky: najmenej 10% z poskytnutej dotácie
ministerstvom.
Ministerstvo organizuje pre žiadateľov o poskytnutie dotácie semináre, určené na vecne
bezchybnú prípravu projektu, prihliadajúc na výberové kritériá a ich váhu, správne a kompletné
vypĺňanie požadovaných príloh a potvrdení.
Semináre budú v Prešove, v Nitre a v Banskej Bystrici v termínoch 10., 11. a 13. apríla 2018.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na uvedených mailových adresách.
PREŠOV - 10.4.2018 (utorok) - 13:00 hod - veľká zasadačka na prízemí OÚ, Námestie mieru 3
vladimir.wittner@minv.sk
NITRA – 11.4.2018 (streda) – 10:00 hod – aula mestského úradu, Štefánikova trieda 60
stefania.babkova@minv.sk
BANSKÁ BYSTRICA – 13.4.2018 (piatok) – 11:00 hod – kongresová sála OÚ, Námestie Ľ. Štúra
1
viera.stanova@minv.sk
Bližšie info nájdete TU

Pomôžeme vysokým školám skvalitniť výučbu
V roku 2018 Nadácia Tatra banky rozširuje program aj pre cieľovú skupinu mimovládnych
neziskových organizácií a ich aktivity, v minulosti realizované v rámci grantového programu
Vedieť viac.
Cieľom programu je podporiť aktívne skupiny zložené z pedagogických a vedeckých pracovníkov
vysokých škôl, aktívnych študentov, ako aj odborníkov z radov mimovládnych neziskových
organizácií, ktorí „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec.
Hlavné kritérium: Inovatívnosť
Ďalšie kritériá: Medzinárodná spolupráca, prepojenosť na prax, udržateľnosť zmien.
Termín na predkladanie žiadostí: 15.6.2018
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 €.
Bližšie info nájdete TU

Podpora rozvoja cezhraničného regiónu v spolupráci s mikro, malými
a strednými podnikmi
Kód výzvy:
SKHU/1801
Podporované oblasti:
Grant podporuje rozvoj miest kultúrneho dedičstva v spolupráci s kreatívnym a kultúrnym
priemyslom. Výsledkom cezhraničnej spolupráce môže byť krátke video alebo film. V spolupráci s
mikro, malými a strednými podnikmi je podporený rozvoj cestovného ruchu pri tvorbe inovatívnych
produktov šetrných k životnému prostrediu, využívaní IKT a rozvoji turistiky s pridanou hodnotou.
Oprávnené územie:
Trnavský kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj
Oprávnení žiadatelia:
Samospráva, Štátna správa, Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie
Do Výzvy na predkladanie projektov sa môžu zapojiť organizácie neziskového sektora ako aj
lokálne pôsobiace malé a stredné podniky z oboch členských krajín.
Bližšie info nájdete TU

Elektromobilita
Vyhlasovateľ výzvy: Environmentálny fond
Oblasť: J. Elektromobilita
Spolufinancovanie: minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu
Maximálna výška podpory formou dotácie v činnosti je 30 000 € a maximálna miera podpory je
95% z oprávnených nákladov
Termín na predloženie žiadosti: 2.5.2018 (vrátane)
Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok
prostredníctvom využívania elektromobilu.
Predmetom podpory bude nákup nových vozidiel s elektrickým pohonom (elektromobilov).
Podpora sa vzťahuje len na kúpu nového doposiaľ neregistrovaného vozidla v SR, ktorého
parametre garantuje zástupca výrobcu danej značky (zástupca značky je autorizovaný
Ministerstvom dopravy a výstavby SR).

Oprávnení žiadatelia:
a) obec
b) samosprávny kraj.
Projekt je možné realizovať do15.12.2018.
Podpora bude vyplatená až po realizácii projektu.
Žiadateľ je povinný zabezpečiť , že elektromobil zakúpený z podpory formou dotácie bude
využívaný výlučne na činnosť nehospodárskeho charakteru vo verejnom záujme na výkon
samosprávnych funkcií v súvislosti s:
- mestským úradom,
- ZŠ, MŠ, predškolským zariadením,
- mestskou políciou,
- domom smútku,
- požiarnou zbrojnicou,
- domovom dôchodcov,
- CVČ, knižnicou, TIC,
- telovýchovnou jednotou (ak ide o amatérsky šport).
Elektromobil zakúpený z dotácie nie je možné využívať na hospodársku činnosť (t.j. na komerčné
účely, napr.: na zdieľanie elektromobilov, na výkon činností v súvislosti s kultúrnym domom,
zdravotnými strediskami, domovmi sociálnych služieb, domom služieb, telovýchovnou jednotou (ak
ide o profesionálny šport).
Udržateľnosť projektu je tri roky odo dňa zaevidovania elektromobilu do majetku žiadateľa. V čase
udržateľnosti projektu nie je možné nadobudnutý elektromobil tretej osobe prenajať, predať,
požičať.
Monitorovanie projektu je počas nasledujúcich troch rokov (odo dňa vyplatenia podpory
žiadateľovi) a to prostredníctvom:
- zasielania kópie správy o predpísaných periodických servisných prehliadkach v súlade s
požiadavkami výrobcu,
- informácie o počte najazdených km, čo žiadateľ preukáže zasielaním kópie denníka jázd v období
ročne k 31.12.
K projektu je potrebné doložiť:
- samotnú vyplnenú žiadosť vrátane časového harmonogramu a opisu projektu,
- opis financovania projektu,
- prínosy projektu,
- čestné vyhlásenie a súhlas,
- povinné prílohy:
1. Relevantná štúdia opisujúca činnosť, na ktorú sa nevyžaduje stavebné povolenie,
2. Podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia,
3. Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady daní, nie starší ako 3 mesiace,
4. Doklad preukazujúci splnenie povinností týkajúcich sa úhrady poistného, nie starší ako 3
mesiace (zdravotné a sociálne poistenie),
5. Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla (IČO),
6. Doklad preukazujúci neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania podľa osobitného
predpisu v predchádzajúcich 3 rokoch,
7. Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu žiadateľa o podporu formou dotácie o splnení
podmienok poskytnutia podpory uvedených v „Rozšírenej špecifikácie činností podpory formou
dotácie pre rok 2018 (Činnosť J1)“.
Bližšie info nájdete TU

VÝZVA
na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania
nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k
celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného
postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym,
kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné
Špecifický cieľ: 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na
komunitnú a podporiť rozvoj služieb a starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej
úrovni
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 04. 04. 2018
Dátum uzavretia: 11. 06. 2018
Financovanie projektu: obec – 85% EÚ, 10% ŠR, 5% spoluúčasť žiadateľa
Oprávnenosť žiadateľa:
A. v sociálnych službách:
a) obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),
b) právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou,
c) samosprávny kraj,
d) právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
e) iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby
(cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od
cirkví a náboženských spoločností21, občianske združenie22, nezisková organizácia23).
B. v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele:
- Zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo
zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:
a) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mesto
Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, Hlavné mesto SR Bratislava),
b) Zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou
časťou,
c) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - samosprávny kraj,
d) Zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená
samosprávnym krajom,
e) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
f) Zariadenie SPODaSK - štátna rozpočtová organizácia,
g) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK / zariadenie SPODaSK - akreditované25 neziskové
organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby26: nadácie27 s udelenou akreditáciou,
občianske združenia28 s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické
osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností29 s
udelenou akreditáciou (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK).
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
V rámci špecifického cieľa 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a
zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a
podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni sú pre túto
výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované v IROP:
b) rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už
poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;
c) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK
vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu
zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného
prostredia;
e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri
zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom,
náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí;
f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na
realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.
Typ aktivity f) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity. Typ aktivity f) je oprávnený
len v kombinácií s typmi aktivít b), c).
Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s
riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.
Minimálna výška príspevku: nie je stanovená.

Maximálna výška príspevku: nie je stanovená.
Bližšie info nájdete TU

Začalo 3. kolo prijímania ŽoNFP v rámci otvorenej výzvy
27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka
SR 2014 – 2020 v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4, že začalo 3.
hodnotiace kolo. Termín jeho uzatvorenia je v zmysle výzvy posledný pracovný deň mesiaca, čo
je 30.4.2018.
Zároveň Pôdohospodárska platobná agentúra informuje žiadateľov, že plánovaný termín v
zmysle výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4 ukončenia 4. a 5. hodnotiaceho kola je:
• termín uzavretia 4. hodnotiaceho kola – 31.5.2018
• termín uzavretia 5. hodnotiaceho kola – 29.6.2018
Bližšie info nájdete TU

Výzva na predkladanie projektových zámerov
za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou
budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti
Operačný program:
Prioritná os:
Investičná priorita:

Špecifický cieľ:

Integrovaný regionálny operačný program
2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším
verejným službám
2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej
infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu,
regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú
nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia,
podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom
lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a
rekreačným
službám
a
prechod
z
inštitucionálnych služieb na komunitné
2.1.2
Modernizovať
zdravotnícku
infraštruktúru za účelom integrácie primárnej
zdravotnej starostlivosti

Typ výzvy:
uzavretá
Dátum vyhlásenia: 9. apríla 2018
Dátum uzavretia:
8. júna 2018
Financovanie projektu: 85% EÚ + 10% ŠR + 5% spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa
Oprávnenosť žiadateľa:
Pri PZ je oprávneným žiadateľom subjekt územnej samosprávy – obec, VÚC.
V PZ žiadateľ záväzne uvedie, kto bude žiadateľom ŽoNFP (podľa formy zabezpečenia partnerstva
CIZS určenej v PZ (pozrieť aj PPP č. 38).
Určenie podmienky k ŽoNFP:
Pri predkladaní žiadosti o NFP oprávneným žiadateľom bude:
- subjekty územnej samosprávy obec, VÚC – platí v prípade, ak v PZ je ako forma zabezpečenia
partnerstva CIZS určená zmluva o partnerstve;
- nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení v znení neskorších predpisov, zakladateľom
ktorej je obec alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete
činnosti uvedené “Zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany
zdravia obyvateľstva“. Platí v prípade, ak v PZ bude ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS
určená nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich všeobecne prospešné služby .
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:

V rámci budovania infraštruktúry CIZS sú oprávnenými typmi aktivít:
A.) výstavba nových budov,
B.) modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
C.) prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov
existujúcich stavebných objektov,
D.) zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
E.) dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
F.) budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným
internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
G.) budovanie bezbariérových prístupov,
H.) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
Oprávnené typy aktivít D.) až G.) musia byť v kombinácii s oprávneným typom aktivity A.) alebo B.)
alebo C.).
K typu oprávnenej aktivity B.) alebo C.) si musí žiadateľ vybrať aj typ aktivity H.)
Vo výzve sú pre žiadateľa oprávnené aj podporné aktivity projektu – na publicitu projektu.
Bližšie info nájdete TU

Podpora vzdelávania
RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ:
 aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu vyučovania a budú súčasťou riadneho vyučovania
predmetu,
 jednu udalosť alebo sériu udalostí v škole na obohatenie vyučovacieho procesu,
 obnovu a zveľadenie priestorov škôl na zlepšenie vyučovacieho procesu,
 materiálovo-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich rozvoji.
PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 3. 4. do 15. 5. 2018
HLASOVANIE:
od 1. 6. do 30. 6. 2018
VYHLÁSENIE VYBRANÉHO PROJEKTU:
2. 7. 2018
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?
 materské, základné a stredné školy
 mimovládne neziskové organizácie,
 mesto alebo obec,
 verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.
Bližšie info nájdete TU

VÝZVA NA PODPORU PRAKTICKÉHO VÝCVIKU ŽIAKOV
NA DETSKÝCH DOPRAVNÝCH IHRISKÁCH NA ROK 2018
Základný cieľ
Realizáciou praktického výcviku žiakov základných škôl na DDI
(ďalej len „praktický výcvik žiakov“) a poskytovaním výchovy a vzdelávania v oblasti zvyšovania
bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len „dopravná výchova“) zvýšiť ich
bezpečnosť v premávke na pozemných komunikáciách. Umožniť žiakom základných škôl získať a
upevniť si základné vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania sa v premávke na
pozemných komunikáciách v pozícii chodca alebo cyklistu. Praktický výcvik a dopravná výchova
žiakov na DDI sa zameriava predovšetkým na žiakov 1. stupňa základných škôl:
• vekovú skupinu chodcov (žiaci 1. – 3. ročníka),
• a skupinu začínajúcich cyklistov (žiaci 4. ročníka).
Okruh oprávnených žiadateľov
Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom (prevádzkovateľom DDI) podľa § 6c ods. 2
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v
znení neskorších predpisov. (Napríklad za školské zariadenia podľa § 112 zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov, ktoré prevádzkujú DDI, predkladajú žiadosti o poskytnutie dotácie ich
zriaďovatelia.
Najvyššia výška dotácie určená na jedného žiadateľa je: 20 000 €.
Najnižšia výška dotácie určená na jedného žiadateľa je: 2 000 €.
Výška spoluúčasti žiadateľa je najmenej 5 % z poskytnutej dotácie na realizáciu aktivity.
Termín na predkladanie žiadosti: 21.4.2018
Bližšie info nájdete TU

13. ročník súťaže Maľba
Nadácia VÚB spúšťa prihlasovanie do 13. ročníka súťaže Maľba. Aj tento rok medzinárodná porota
vyberie do finále 20 mladých slovenských maliarov a 3 najlepším udelí finančnú odmenu vo výške
20-tisíc eur. Prihláste sa cez online formulár od 16. apríla do 17. júna 2018.
Súťaž Maľba je systém podpory profesionálnych maliarov do 35 rokov, ktorý už má na slovenskej
umeleckej scéne svoje stabilné miesto.
Kvalitu a nezávislosť hodnotenia prihlásených diel zabezpečuje každý rok medzinárodná porota
zložená z popredných európskych výtvarných umelcov, teoretikov, kurátorov, galeristov a tiež
renomovaných pedagógov. Tá vyberie aj tentokrát zo všetkých prihlásených umelcov a ich diel
20 finalistov, spomedzi ktorých vzídu na základe dodatočného zasadania poroty traja víťazi.
Najlepšie maľby získajú finančnú odmenu:
1. miesto – 10 000 eur
2. miesto – 6 500 eur
3. miesto – 3 500 eur
Bližšie info nájdete TU

Grantová výzva Ukážte sa v dobrom svetle 2018
Zapojte sa do Zamestnaneckého programu Nadačného fondu Slovenských elektrární a urobte veľa
pre svoje komunity
Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis otvára už piaty ročník zamestnaneckého
grantového programu Ukážte sa v dobrom svetle. Aj v tomto roku budú mať zamestnanci
Slovenských elektrární možnosť svojimi dobrovoľníckymi aktivitami a nadšením pomôcť, aby sa
urobilo veľa dobra. V rámci programu podporíme zaujímavé projekty pre komunity, v ktorých
pracujú alebo žijú so svojimi rodinami.
Celková suma vyčlenená na podporu projektov je 30 000 €.
Program je otvorený iniciatívam miestnych mimovládnych organizácií, škôl, škôlok aj samospráv.
Podmienkou je, aby boli do projektov aktívne zapojení zamestnanci spoločnosti Slovenské
elektrárne a aby sa aspoň jeden z nich stal tzv. ambasádorom projektu.
Súčasťou projektu je aj návrh aktivít, ktoré chce žiadateľ realizovať v rámci podujatia Naše Mesto
2018.
Grant je možné žiadať na projekty z oblastí, ktoré spoločnosť Slovenské elektrárne strategicky
podporuje: vzdelávanie, životné prostredie, sociálna oblasť, kultúra, šport.
O podporu z grantovej schémy môže požiadať partnerská organizácia, ak je to:
 mimovládna organizácia (nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, účelové zariadenie cirkvi)
 príspevková alebo rozpočtová organizácia (škola, škôlka, domov sociálnych služieb a pod.)
 samospráva mesta alebo obce
Termín na predloženie žiadosti je: 14. máj 2018.
Bližšie info nájdete TU

SÚŤAŽ "NAJ MESTO A OBEC SLOVENSKA 2018"
Priebeh súťaže: od 1.4.2018 (od 12:00) do 31.10.2018 (do 12:00)

Súťaží sa v kategóriách NAJ Mesto Slovenska 2018 a NAJ Obec Slovenska 2018.
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
1.) Do súťaže sa môžu prihlásiť osoby - hlasujúci, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce
Slovenska prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk.
Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené
registračné údaje. Registrácia je bezplatná a nezaväzujúca.
2.) Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za to isté mesto/obec (to
znamená, že jedno a to isté mesto/obec dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov
denne). Hlasovať sa môže za viac miest a obcí v priebehu jednej hodiny.
Hlasuje sa kliknutím na "Pridaj hlas!" v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta/obce.
3.) Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov
odovzdávajúcich hlas.
Bližšie info nájdete TU

SÚŤAŽ "PRIMÁTOR/STAROSTA SLOVENSKA 2018"
Priebeh súťaže: od 01.04.2018 (od 12:00) do 31.10.2018 (do 12:00)
Súťaží sa v kategóriách Primátor Slovenska 2018 a Starosta Slovenska 2018.
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
1.) Do súťaže sa môžu prihlásiť osoby - hlasujúci, ktorí majú záujem podporiť podporiť primátorov
a starostov miest a obcí Slovenska prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk.
Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené
registračné údaje. Registrácia je bezplatná a nezaväzujúca.
2.) Ak má niekto záujem podporiť svojho primátora/starostu, zašle krátky popis s kladnými
aktivitami a úspešnými projektmi, ktoré vykonal pre svoje mesto/obec.
Popis je možné zaslať pomocou baneru, ktorý je umiestnený pod každou prezentáciou mesta/obce.
3.) Na konci súťaže bude zo všetkých zaslaných e-mailov – podporných hlasov vybratý
primátor/starosta, ktorý svojimi aktivitami a realizovanými projektmi najviac prispel k rozvoju mesta
alebo obce.
Výsledky budú zverejnené 05.11.2018 o 12:00 hod.
Bližšie info nájdete TU

PLÁNOVANÁ VÝZVA

2. etapa podpory UVP/VC/SIVVP (menej rozvinuté regióny)
Predpokladaný termín vyhlásenia: Apríl 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Miesto realizácie - VÚC:

PLÁNOVANÁ VÝZVA

2. etapa podpory UVP/VC/SIVVP (rozvinutejší región)

Predpokladaný termín vyhlásenia: Apríl 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Miesto realizácie - VÚC:
PLÁNOVANÁ VÝZVA

Podpora teamingových výskumných centier (rozvinutejší región)
Predpokladaný termín vyhlásenia: Marec 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Miesto realizácie - VÚC:
PLÁNOVANÁ VÝZVA

Podpora teamingových výskumných centier (menej rozvinuté regióny)
Predpokladaný termín vyhlásenia: Marec 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Miesto realizácie - VÚC:
PLÁNOVANÁ VÝZVA

Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti zdravých potravín a
životného prostredia
Predpokladaný termín vyhlásenia: Marec 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Júl 2018
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Miesto realizácie - VÚC:
PLÁNOVANÁ VÝZVA

Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti priemyslu pre 21.
storočie
Predpokladaný termín vyhlásenia: Marec 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Júl 2018
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Miesto realizácie - VÚC:

PLÁNOVANÁ VÝZVA

Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti digitálneho Slovenska a
kreatívneho priemyslu
Predpokladaný termín vyhlásenia: Apríl 2018
Predpokladaný termín uzavretia: August 2018
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Miesto realizácie - VÚC:
PLÁNOVANÁ VÝZVA

Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti zdravia obyvateľstva a
zdravotníckych technológií
Predpokladaný termín vyhlásenia: Apríl 2018
Predpokladaný termín uzavretia: August 2018
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Miesto realizácie - VÚC:
PLÁNOVANÁ VÝZVA

Dlhodobý strategický výskum a vývoj v oblasti dopravných prostriedkov
pre 21. storočie
Predpokladaný termín vyhlásenia: Marec 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Júl 2018
Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie
Miesto realizácie - VÚC:

Neformálne vzdelávanie – “Komunita priateľská deťom a mladým
ľuďom”
Školenie
Kde: Banskobystrický kraj
Kedy: 14. - 16. máj 2018
Vzdelávanie sa zameriava na participatívnu tvorbu verejnej politiky v oblasti detí a mladých
ľudí na miestnej úrovni, ktorá vychádza z reálnych potrieb detí a mladých ľudí.
Absolvovaním vzdelávania získajú uchádzači:
 základné vedomosti a zručnosti v oblasti použitia modelu Komunita priateľská deťom a
mladým ľuďom
 oboznámia sa s informáciami a odporúčaniami ako postupovať a spolupracovať s ďalšími
subjektmi pri implementácii modelu
 naučia sa v akých situáciách, rozsahu a akým spôsobom vhodne vybrať a použiť metódy
za účelom implementácie modelu
 a ďalšie

Pracovníci s mládežou, mládežnícki vedúci a dobrovoľníci, pracovníci s marginalizovanými a
znevýhodnenými skupinami mládeže, pracovníci samosprávy na úrovni obce a mesta a poslanci
miestnych a mestských zastupiteľstiev so záujmom o účasť na podujatí sa môžu zaregistrovať
prostredníctvom formuláru a to najneskôr do 1. mája 2018.
Bližšie info nájdete TU

Grantový program “Na prírodno 2018”
Uzávierka: 2. máj 2018
Maximálna výška grantu: 3 000 eur
Jednou z priorít Nadácie EPH je aj ochrana a zachovávanie životného prostredia.
Cieľom grantového programu „Na prírodno 2018“ je podpora projektov inštitúcií a organizácií v
oblasti ochrany a zachovávania prírodných pamiatok.
Program sa zameria na:
- čistenia, obnovy, revitalizácie verejných priestorov, vodných tokov a plôch
- tvorby a revitalizácie/zveľaďovania lokalít, trás a chodníkov (cyklochodníky, cyklotrasy, náučné
chodníky, turistické trasy, rozhľadne a pod.)
- sprístupnenia a propagácie prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít
- tvorba záhrad, sadov na verejných priestranstvách
- inštalácie informačných panelov, oddychových zariadení či iných prvkov verejnoprospešného
charakteru (stojany na bicykle, prístrešky, lavičky a pod.)
- aktivity smerujúce k ochrane významných prírodných úkazov, lokalít, živočíšnych či rastlinných
druhov
- aktivity podporujúce propagáciu a vzdelávanie v oblasti environmentálnej výchovy a udržateľného
spôsobu života (klimatické zmeny, obnoviteľné zdroje energie, alternatívy v doprave a pod.)
Program je určený pre mimovládne organizácie, samosprávy miest a obcí, školy a školské
zariadenia a komunitné centrá, ktoré použijú na registráciu svojich projektov formulár. Deadline pre
ich prihlasovanie je 2. máj 2018.
Bližšie info nájdete TU

ZAMESTNANECKÝ PROGRAM Nadácie EPH
Cieľom programu je umožniť aktívnym zamestnancom, sprostredkovať pomoc a podporu na
projekty a aktivity vo svojom okolí, vo svojej komunite a vlastným pričinením, v spolupráci
s neziskovou organizáciou, prispieť k realizácii niečoho prospešného, užitočného a správneho.
Ktorých zamestnancov sa program týka?
Zamestnancov skupiny EPH, ktorí sú zamestnaní v hlavnom pracovnom pomere, nie je v skúšobnej
dobe, ani im neplynie výpovedná lehota a pracujú v jednej zo spoločností:
 Eustream
 Nafta
 SPP - distribúcia
 Skupina Stredoslovenská energetika
O grant sa môže uchádzať organizácia / inštitúcia s komunitným projektom, na ktorom sa
dobrovoľnícky podieľa zamestnanec skupiny EPH. Projekt predkladá organizácia s právnou
subjektivitou, nie zamestnanec vybraných spoločností skupiny EPH.
Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:
 mimovládne organizácie
 samosprávy miest a obcí
 školy a školské zariadenia (centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa
venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých) komunitné centrá
Pozn.: Do žiadosti o grant (v aplikácii NEPH), konkrétne do "Zhrnutia projektu", uveďte meno
zamestnanca, spoločnosť, v ktorej pracuje a ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii
projektu. Do príloh (pri registrácii/ v profile) vloží predkladajúca organizácia sken stručného
odporúčania podpísaného zamestnancom, v ktorom uvádza dôvod, prečo by mala Nadácia EPH

podporiť vybranú organizáciu a ako prispeje pri realizácii projektu. V prípade, že žiadosť dané
náležitosti nebude spĺňať, bude vyradená z posudzovania.
Bližšie info nájdete TU

Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva 2
Kód výzvy: OP ĽZ NP 2018/3.1.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 3 Zamestnanosť
Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu
vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne
iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily
Špecifický cieľ: 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným
dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté
osoby
Fond: Európsky sociálny fond
Dátum vyhlásenia: 18.4.2018
Dátum uzavretia: 21.6.2018
Výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie: 9 014 249,66 €
Oprávnení žiadateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Oprávnení užívatelia: zamestnávatelia
Oprávnená cieľová skupina: uchádzač o zamestnanie, znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu: Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti UoZ ameraná
na zlepšenie ich postavenia na trhu práce
Bližšie info nájdete TU

STROM ROKA 2018
„Anketa Strom roka výrazne prispieva k osvete o potrebe udržateľnosti a rozvoja nášho životného
prostredia. Ochranu stromov, ktoré sú našim prírodným dedičstvom, treba prehlbovať a venovať
jej zvýšenú pozornosť,“ uviedla Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá je
hlavným partnerom ankety.
Jednotlivci, mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie môžu prihlásiť strom, ktorý je ich srdcu
blízky, do 30. apríla 2018. Z prihlásených stromov vyberie odborná komisia 12 finalistov. Verejné
hlasovanie o víťaza ankety sa začne už tradične na festivale Pohoda v Trenčíne a bude trvať do
konca septembra 2018. „Aj Nadácia Ekopolis ide so súčasnými trendami a preto sme sa rozhodli
vytvoriť v rámci zahájenia hlasovania aj INSTAGRAM súťaž, ktorá bude prebiehať počas festivalu
Pohoda,“ uvádza Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.
Fotografie a príbehy stromov – finalistov budú uverejnené na webovej stránke Nadácie Ekopolis.
Hlasovať bude možné formou hlasovacieho lístka, sms, na webovej stránke www.ekopolis.sk a aj
na sociálnej sieti Facebook – www.facebook.com/nadacia.ekopolis.
V októbri bude súťaž vyhodnotená a strom s najvyšším počtom hlasov získa titul Strom roka 2018
a postúpi do celoeurópskeho finále – do ankety Európsky strom roka. Víťazný strom dostane
súčasne odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko a finančný príspevok na
ošetrenie vo výške 300 eur. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 2. a 3. mieste rovnako získajú
peňažnú sumu 300 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. Traja
nominujúci a traja hlasujúci budú odmenení knižnými poukážkami od kníhkupectva Artforum. Prvé
tri školy, ktoré vyzbierajú najviac hlasovacích lístkov, získajú výsadbový materiál od Záhradníctva
ABIES v celkovej hodnote 500 eur.
Bližšie info nájdete TU

40. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE
NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Zameranie: Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred
povodňami
Investičná priorita: 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane
ekosystémových prístupov
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Typ výzvy: otvorená
Financovanie projektu: subjekty územnej samosprávy 85% (KF) + 10 (ŠR) + 5%
spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.07.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30.09.2018
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
1. Subjekty verejnej správy:
a) ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy),
b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
c) ostatné subjekty verejnej správy,
d) obce a vyššie územné celky,
e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným
celkom,
f) združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č.369/1990 zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (§ 20b až § 20f) alebo na základe zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (§ 20f až §21). V Registri organizácií vedenom
Štatistickým registrom Slovenskej republiky musia mať takéto združenia zároveň v rámci druhu
vlastníctva evidované „Vlastníctvo územnej samosprávy“.
2. Združenia fyzických alebo právnických osôb.
3. Združenia fyzických osôb
4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
V rámci špecifického cieľa 2.1.1: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy je
pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita: C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine
(v intraviláne obcí). Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za
účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napr.:
 budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady,
zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
 budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo
povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene
 budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh,
vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
 realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
 realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy
(osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),
 náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné
za trávňovacie (betónové) tvárnice,
 výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar
za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území,
 podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré
majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.
Bližšie info nájdete TU
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