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OPLZ - Bývanie - Prestupne bývanie
Kód výzvy: OPĽZ - Bývanie
Názov výzvy: Prestupne bývanie
Typ výzvy: Otvorená
Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Zameranie projektu: Dopytovo- orientovaný projekt
Dátum vyhlásenia: 29.5.2018
Dátum uzavretia: Neurčené
Fond: ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja
Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: za zdroj EÚ: 30 000 000,00 €
Oprávnení žiadatelia:
Cirkevná organizácia (Slovensko)
Nadácia (Slovensko)
Nezisková organizácia (Slovensko)
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)
Merný ukazovateľ:
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom
vybudovania/dobudovania kanalizačnej siete.
Merná jednotka: osoby
Definícia: Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom
vybudovania/dobudovania kanalizačnej siete.
Za uplatnenie sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach sa považuje povinnosť
obstarávateľa vytvoriť v rámci realizácie projektu (výstavba budov, rekonštrukcia budov a pod.)
min. 1 pracovné miesto pre osoby so sociálnym vylúčením z prostredia MRK.
Do súčtu sa zarátavajú všetky pracovné miesta vytvorené cielene pre osoby MRK pre potreby
realizácie aktivít projektu bez ohľadu na ich charakter alebo dĺžku trvania (trvalý pracovný pomer,
pracovný pomer na dobu určitú, dohoda o vykonaní práce, celý pracovný úväzok, polovičný úväzok
resp. iný menší pracovný úväzok).
Harmonogram výziev TU

Viac umenia
Nadácia Tatrabanky podporuje aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch
stupňov vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom
vytvoriť umelecké dielo. Prostredníctvom renomovaných umelcov a skúsených pedagógov sa s
tvorivým procesom zoznamujú aj budúci umelci z radov študentov.
Chceme, aby študenti boli súčasťou tvorivých procesov spoločne s umelcami. Aby sa nadýchali
tvorivej atmosféry, priučili sa tvorivým postupom a boli odmenení pocitom zadosťučinenia pri
prezentovaní umeleckých diel. Aby mohli povedať: „Tvoril som s… Videl som u… Naučil som sa
od…“
Uzávierka predkladania žiadostí: 28.9.2018
Plánovaná výška grantu: 50 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 €
Bližšie info nájdete TU

41. výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie
aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie, výrobu a
energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní
odpadových vôd
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej
energetickej spotrebe SR
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2018-41
Dátum vyhlásenia: 31.05.2018
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na
Výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie
s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla
a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické využívanie skládkového
plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd.
Financovanie projektu:
Subjekty územnej samosprávy: EFRR + ŠR 95%, výška spolufinancovania 5%
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.08.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 30.11.2018
Oprávnenosť žiadateľa:
1. Oprávnení žiadatelia, ktorí budú podporení v rámci schémy ŠP OZE, sú fyzické alebo právnické
osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j.:
1. osoby zapísané v obchodnom registri;
2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia;
3. osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných
predpisov, t. j. podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ; pričom vznikli skôr ako
01.01.2017.
V prípade osôb, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, musí oprávnený žiadateľ
zároveň spĺňať podmienku, že od 01.01.2017 nedošlo k pozastaveniu prevádzkovania živnosti.
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú malé a stredné podniky (MSP) a veľké podniky.
2. Oprávnení žiadatelia, ktorých je možné podporiť mimo schémy štátnej pomoci, sú:
1. subjekty ústrednej správy - štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie;
2. ostatné subjekty ústrednej správy – štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond, verejné
vysoké školy a subjekty vedené v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s
identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle ods. 2, § 3 zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
3. subjekty územnej samosprávy - obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové
organizácie a príspevkové organizácie;
4. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby;
5. združenia fyzických a/alebo právnických osôb, ktoré neboli založené za účelom vykonávania
hospodárskej činnosti;
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 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe
SR a v súvislosti s oprávneným typom aktivity B Výstavba zariadení na výrobu biometánu; využitie
vodnej energie; využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím
tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj
v kombinácii s tepelným čerpadlom a výrobu a energetické využívanie bioplynu, skládkového plynu
a plynu z čistiarní odpadových vôd, sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné podaktivity:
 B3 Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s
použitím tepelného čerpadla;
 B4 Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a
prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom;

 B5 Výstavba zariadení na výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní
odpadových vôd.
Oprávnenými na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do
vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity a ktoré zároveň spĺňajú nasledovné podmienky:
 Podmienkou poskytnutia podpory je predloženie energetického auditu, ktorý musí byť
vypracovaný odborne spôsobilou osobou podľa § 13 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej
efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Minimálna výška NFP na projekt je 100 000 EUR.
Maximálna výška NFP na projekt je 2 000 000 EUR.
Bližšie info nájdete TU

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SKCZ/2018/08
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s
Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/08. Termín uzávierky prijímania žiadostí je
27.9.2018.
V tejto súvislosti upozorňujeme žiadateľov na zmenu, ktorá nastala v podmienkach riadneho
doručenia žiadosti o NFP, najmä v súvislosti s podpisom žiadosti o NFP. S cieľom zosúladiť
predkladanie žiadostí o NFP prostredníctvom pošty (kuriéra, osobne) a prostredníctvom eschránky sa žiadosť o NFP predkladaná poštou (kuriérom, osobne) podpisuje len vedúcim
partnerom projektu.
Podrobný postup správneho vyplnenia žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+ nájdete v prílohe č.
10 MPIP/časť pre žiadateľa (príloha č. 2 Výzvy) – Pokyny k vyplneniu formuláru ŽoNFP cez
ITMS2014+. Prosíme žiadateľov o dodržiavanie tohto postupu. Pre väčšiu prehľadnosť tento
dokument zverejňujeme aj samostatne.
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/08
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 1.6.2018
Dátum uzavretia: 27.9.2018
Prioritná os: 3. ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV
Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi
a inštitúciami (11b)
Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a
regionálnych aktérov
Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
V Slovenskej republiky ide o územie:
V Českej republiky ide o územie:
Trnavského kraja
Juhomoravského kraja
Trenčianskeho kraja
Zlínského kraja
Žilinského kraja
Moravskosliezského kraja
Bližšie info nájdete TU

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SKCZ/2018/07
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s
Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2018/07. Termín uzávierky prijímania žiadostí je
14.9.2018.
V tejto súvislosti upozorňujeme žiadateľov na zmenu, ktorá nastala v podmienkach riadneho
doručenia žiadosti o NFP, najmä v súvislosti s podpisom žiadosti o NFP. S cieľom zosúladiť
predkladanie žiadostí o NFP prostredníctvom pošty (kuriéra, osobne) a prostredníctvom eschránky sa žiadosť o NFP predkladaná poštou (kuriérom, osobne) podpisuje len vedúcim
partnerom projektu.

Podrobný postup správneho vyplnenia žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+ nájdete v prílohe č.
10 MPIP/časť pre žiadateľa (príloha č. 2 Výzvy) – Pokyny k vyplneniu formuláru ŽoNFP cez
ITMS2014+. Prosíme žiadateľov o dodržiavanie tohto postupu. Pre väčšiu prehľadnosť tento
dokument zverejňujeme aj samostatne.
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/07
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 1.6.2018
Dátum uzavretia: 14.9.2018
Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Investičná priorita: 4. Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových
služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)
Konkrétny cieľ: 2.2. Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v
oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území
Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
V Slovenskej republiky ide o územie:
V Českej republiky ide o územie:
Trnavského kraja
Juhomoravského kraja
Trenčianskeho kraja
Zlínského kraja
Žilinského kraja
Moravskosliezského kraja
Bližšie info nájdete TU

MH SR vyhlásilo výzvu na podporu spolupráce podnikateľských
subjektov a vedecko–výskumných pracovísk formou Inovačných
voucherov
Ministerstvo hospodárstva vyhlásilo ďalšiu výzvu, ktorá má podporiť spoluprácu
podnikateľských subjektov a vedecko–výskumných pracovísk, a to formou Inovačných
voucherov. O podporu môžu fyzické a právnické osoby požiadať do 11. júna 2018.
Oprávnené projekty sú projekty, ktoré prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti príjemcu
pomoci prostredníctvom inovácie produktov, služieb a procesov ako odborné štúdie, metodiky,
rôzne merania parametrov a analytické výstupy pre potreby MSP s priamym dosahom na výrobnú
prax, a to najmä z oblasti:
1. strojárstva a automatizácie,
2. potravinárstva a biochémie,
3. sociálnych inovácií,
4. stavebníctva,
5. chémie a agrochémie,
6. elektrotechniky/elektroniky a informačno-komunikačných technológií.
Celková nominálna hodnota vouchera je maximálne 5 000 eur (bez DPH). Maximálna intenzita
pomoci je 100 % z oprávnených výdavkov. Žiadosti o podporu môžu fyzické osoby alebo právnické
osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú registrované na území Slovenskej
republiky a vykonávajú podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky, predkladať
na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v termíne do 11. júna 2018.
Rezort hospodárstva vyhlásil túto výzvu v zmysle ustanovenia § 3 písm. b) bod 3 zákona č.
290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013
Z. z. poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR v znení neskorších predpisov, v zmysle Schémy na
podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou
Inovačných voucherov (2017 – 2020, schéma pomoci de minimis), ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku pod č. 224/2017 zo dňa 24.11.2017.
Bližšie info nájdete TU

Výzva na podporu projektov Smart City
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie na podporu malých a stredných podnikov pri implementovaní inovatívnych riešení
v mestách. Táto výzva podporí Smart City riešenia. Žiadosti je možné predkladať do konca
júna 2018.

Predmetom Schémy MH SR je poskytovanie pomoci de minimis vo forme dotácie určenej
inovatívnym malým a stredným podnikom na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a aplikovanie
jej výsledkov do praxe. Schéma je realizovaná prostredníctvom dvoch fáz. Prvá fáza je zameraná
na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej cieľom je zhodnotiť a analyzovať potenciál
projektu a pomôcť pri rozhodovaní prostredníctvom objektívneho a racionálneho odhalenia silných
a slabých stránok projektu, jeho možností a rizík, ako aj identifikovať zdroje potrebné na jeho
realizáciu a jeho udržateľnosť. Maximálna výška pomoci v rámci pilotnej výzvy je 10 000 eur. Druhá
fáza sa zameriava na podporu implementácie konkrétneho projektu v slovenských mestách, ktorý
prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti príjemcu pomoci prostredníctvom aplikovania inovácií
do praxe. Maximálna výška pomoci pre príjemcu v rámci druhej fázy je 50 000 eur.
Pilotné projekty v menšom meradle pomôžu nielen v precíznejšom a zodpovednejšom postupe k
celoplošným riešeniam, ale môžu motivovať aj ďalších obyvateľov a kľúčových reprezentantov
miest. Odchýlkou v porovnaní s doterajšími schémami, ktoré realizuje rezort v oblasti podpory
MSP, je uplatnenie prvku spolupráce medzi podnikom a mestom. Práve týmto spojením, ktoré je
založené na vzájomnom konsenze týchto dvoch subjektov, sa MH SR snaží o efektívne využitie
verejných zdrojov, keďže podporuje nápad, resp. proces zrodu myšlienky, až po jeho reálne
uplatnenie v praxi. Najneskorší termín na predkladanie žiadostí je 30. jún 2018.
Bližšie info nájdete TU

Výzva na predkladanie žiadosti o FP
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným ako Vedúci
prijímateľ Strešných projektov Fondu malých projektov spolu s Košickým samosprávnym krajom a
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft, partnermi Strešných projektov, vyhlasujú Výzvu na
predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/ETA/1801 pre Prioritnú
os 1 – Príroda & Kultúra a Prioritnú os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej
správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti v rámci Programu spolupráce Interreg V –
A Slovenská republika – Maďarsko.
Typ výzvy
: Pilotná časovo ohraničená výzva
Dátum vyhlásenia Výzvy : 1. jún 2018
Dátum uzatvorenia Výzvy : 31. júl 2018
Dĺžka projektu
: 12 mesiacov
Výška finančných prostriedkov vyčlenených na Výzvu
Celková finančná alokácia pre Prioritnú os 1 (EFRR): 264 875, 30 EUR
Celková finančná alokácia pre Prioritnú os 4 (EFRR): 794 625, 80 EUR
Minimálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu:
20.000 EUR
Maximálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu:
50.000 EUR
Podrobný popis Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty, vrátane
pravidiel oprávnenosti, podmienok predkladania a informácií o výberovom procese, si stiahnite celý
balík dokumentov Výzvy na webe http://www.viacarpatia-spf.eu/-vyzva-na-predkladanie-ziadostio-fp
Počas trvania výzvy budú pre žiadateľov organizované informačné dni na Slovensku a v Maďarsku,
ktoré budú zverejnené v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Programu
a Vedúceho prijímateľa Strešných projektov Fondu malých projektov.
Bližšie info nájdete TU

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
"Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej
škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský
orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Čitateľská, matematická a prírodovedná
gramotnosť v základnej škole“.

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
Oprávnený žiadateľ:
·
Základné školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
·
Zriaďovateľ základnej školy podľa §19 ods. (2) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak základná
škola nemá právnu subjektivitu.
Typ výzvy: Otvorená
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 pre školy z Bratislavského samosprávneho kraja:
9.7.2018
Dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 1 pre školy z ostatných samosprávnych krajov: 10.7.2018
Ďalší termín uzávierky hodnotiaceho kola bude na jeseň tohto roka.
Bližšie info nájdete TU

42. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na
informačné programy
Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred
povodňami
Špecifický cieľ:
2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-42
Dátum vyhlásenia: 12.06.2018
Financovanie projektu: Kohézny fond 85%, ŠR 10%, spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa
5%.
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15.08.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 15.11.2018
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:
1. Subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia –
organizácie štátnej správy:
i. ústredný orgán štátnej správy (ministerstvo),
ii. ostatný ústredný orgán štátnej správy (iný než ministerstvo),
iii. štátna rozpočtová organizácia,
iv. štátna príspevková organizácia
2. Subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia –
ostatné subjekty verejnej správy
I. verejná vysoká škola,
ii. združenie právnických osôb z verejnej správy,
iii. ďalšie subjekty
3. Subjekty územnej samosprávy
i. obec,
ii. rozpočtová organizácia zriadená obcou,
iii. príspevková organizácia zriadená obcou
iv. vyšší územný celok,
v. rozpočtová organizácia zriadená vyšším územným celkom,
vi. príspevková organizácia zriadená vyšším územným celkom,
vii. ďalšie subjekty
4. Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany
životného prostredia
5. Nadácia v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
6. Združenie fyzických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
7. Združenia právnických osôb alebo fyzických a právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany
životného prostredia.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
Hlavná aktivita projektu musí byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP

KŽP, na realizáciu ktorej je vyhlásená táto výzva:
F. Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej
adaptácie v rámci špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny
klímy.
Cieľom informačných programov je objektívne informovanie ako predchádzať rizikám spojeným s
prírodnými katastrofami, ktoré sú dôsledkom zmeny klímy vrátane objektívnych informácií ako
reagovať na tieto riziká, keď nastane mimoriadna udalosť.
Informačné programy sa venujú najmä rizikám:
- povodní,
- zosuvov pôdy,
- prívalových dažďov,
- horúčav.
Príklady podporovaných informačných programov:
- informačné semináre, workshopy, konferencie,
- interaktívne výstavy s prednáškami,
- informačné dni na verejných priestranstvách, v rámci konferencií a pod.,
- mediálne kampane v TV, na internete,
- informačné stretnutia realizované priamo v teréne,
- informačné aktivity na školách,
- praktická environmentálna výchova,
- zážitkové aktivity environmentálnej výchovy,
- inšpiratívne a zážitkové programy priamo v prírodnom prostredí,
- exkurzie, súťaže, študijné cesty, roadshow,
- tvorba a tlač publikačných materiálov, letákov, brožúr a iných tlačových materiálov a ich iných
prezentačných materiálov,
- tvorba audiovizuálnych dokumentov.
Minimálna výška príspevku na projekt (NFP) sa stanovuje vo výške 25 000 EUR.
Maximálna výška príspevku na projekt (NFP) nesmie presiahnuť 200 000 EUR.
Bližšie info nájdete TU

43. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na
výstavbu stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách
do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych
oblastí s veľkokapacitnými zdrojmi podzemných vôd
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v
aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC121-2018-43
Dátum vyhlásenia: 12.06.2018
Financovanie projektu: Kohézny fond 85%, ŠR 10%, spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa
5%.
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 15.09.2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 15.12.2018
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
A. obec,
B. združenie obcí
C. právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií vymedzené v zákone
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
D. vlastníci verejných kanalizácií podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s nasledovným typom oprávnenej aktivity OP
KŽP

B. Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, ktoré
prispejú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ktorých sú
veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol
identifikovaný vodný útvar ako rizikový, konkrétne s podaktivitou Výstavba stokovej siete a čistiarní
odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych
oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd a ktoré smerujú k zamedzeniu
ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie, v rámci
špecifického cieľa1.2.1: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v
aglomeráciách nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ.
Príspevok v rámci tejto výzvy bude poskytovaný na nasledovné hlavné aktivity projektu:
1. Stoková sieť výstavba, resp. dobudovanie stokovej siete (vrátane vybudovania samostatného
zberača),
2. Čistiareň odpadových vôd výstavba, resp. dobudovanie čistiarní odpadových vôd.
Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do
vyššie definovaného rámca oprávnených hlavných aktivít projektu.
Aktivity môžu byť navzájom kombinované v rámci jednej ŽoNFP.
Oprávnené na poskytnutie nenávratného finančného príspevku budú výlučne aglomerácie,
menovite uvedené v Prílohe 8.5 Opatrenia v aglomeráciách pod 2000 ekvivalentných obyvateľov
situovaných v CHVO Žitný ostrov - Príloha Správneho územia povodia Dunaja Vodného plánu
Slovenska (aktualizácia 2015), (ďalej len „príloha 8.5 VPS“), vrátane obcí Veľké dvorníka
a Jahodná.
Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
Bližšie info nájdete TU

Grantový program “Energia pre život 2018”
Uzávierka: 18. jún 2018
Maximálna výška grantu: 8 000 eur
Nadačný fond Slovenské elektrárne v Nadácii Pontis podporí v grantovom programe „Energia pre
život 2018“ iniciatívy zamerané na riešenie a ukončovanie bezdomovectva na Slovensku.
Program sa sústredí na projekty:
 podporujúce získanie sociálnych skúseností a zručností
 zamerané na rozvíjanie praxe a získanie pracovných návykov
 na podporu organizovania vzdelávacích aktivít pre sociálnych pracovníkov ako aj klientov
organizácií
 na organizovanie kultúrnych a sociálnych aktivít
 iné projekty
Do grantovej výzvy sa môžu zapojiť organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova a ľuďmi
ohrozenými stratou domova na Slovensku. Žiadosť môžu podať mimovládne neziskové
organizácie (občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, neinvestičný fond, účelové
zariadenie cirkví atď.).
Bližšie info nájdete TU

Projekty sociálnej inklúzie a projekty, ktoré prispievajú k potláčaniu
rôznych foriem sociálnej exklúzie
Cieľ
Cieľom Nadácie GRANVIA je podporiť projekty sociálnej inklúzie a projekty, ktoré prispievajú k
potláčaniu rôznych foriem sociálnej exklúzie.
Špecifické ciele
 Podporiť zamestnanosť – projekty zamerané na začlenenie do pracovného procesu
dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, odborné
vzdelávanie a kvalifikácia týchto uchádzačov, projekty umožňujúce ich prepravu do
zamestnania



Podporiť solidaritu – projekty zamerané na opätovné začlenenie do spoločnosti,
zvyšovanie solidarity v spoločnosti, občiansku uvedomelosť mladých ľudí, projekty
umožňujúce ubytovanie sociálne vylúčených osôb
Nadácia GRANVIA podporuje dlhodobé projekty sociálneho zamerania, ktoré umožňujú
nezamestnaným opätovne získať zamestnanie, tým čo sa ocitli na okraji spoločnosti opätovne sa
do nej začleniť a taktiež napomáhajú k lepšiemu spolunažívaniu obyvateľstva. Projekty podporuje
nielen finančne, ale aj mobilizáciou zamestnancov zakladateľských spoločností nadácie a
partnerských spoločností, ktorí sa na realizácii podporených projektov osobne podieľajú.
Geografický záber: Slovenská republika.
Konkrétne podporované oblasti:
1. prístup k zamestnaniu
2. rozvoj solidarity v spoločnosti
Vymedzenie oprávnených subjektov
Spôsobilosť podať žiadosť o grant majú:
(a) občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové
zariadenia cirkví
alebo
(b) právnické osoby, ktorým bolo v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov právoplatným rozhodnutím
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny („ÚPSVR“) priznané postavenie sociálneho podniku,
chránenej dielne2 alebo chráneného pracoviska2 a toto rozhodnutie nie je pozastavené alebo
zrušené, ani neexistujú dôvody, pre ktoré by mohlo ÚPSVR priznané postavenie zrušiť;
Bližšie info nájdete TU

Škola inkluzionistov
Nadácia pre deti Slovenska otvorila nový grantovo-vzdelávací program s názvom Škola
inkluzionistov, ktorý je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania detí na prvom a
druhom stupni základných škôl v školskom roku 2018/2019. Školy sa doň môžu prihlásiť do 22.
júna na webovom portály www.skolainkluzionistov.sk.
Program je určený pre:
 pre učiteľky a učiteľov základných škôl prvého aj druhého stupňa
 pre riaditeľky a riaditeľov základných škôl prvého a druhého stupňa
 pre asistentky a asistentov učiteľov základných škôl prvého a druhého stupňa
Výzva na predkladanie prihlášok
Výzva na predkladanie prihlášok na školský rok 2018/2019 je otvorená do nedele 22. júna do
23:59.
Bližšie info nájdete TU

Kvalita vzdelávania
Grantový program Kvalita vzdelávania patrí k najstarším, v Nadácii Tatra banky existuje už od roku
2006. V roku 2018 rozširujeme program aj pre cieľovú skupinu mimovládnych neziskových
organizácií a ich aktivity, v minulosti realizované v rámci grantového programu Vedieť viac.
Ambíciou grantového programu stále ostáva priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých
školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích
inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.
Hlavné kritérium, ktoré musia projekty spĺňať:
 INOVATÍVNOSŤ – podporíme iba projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky,
metódy a prístupy.
Ďalšie kritériá – projekty musia okrem hlavného kritéria spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich
kritérií:
o MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – aktivity zamerané na využívanie moderných
poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania.
o PREPOJENIE NA PRAX – aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a
zlepšenie pripravenosti študentov na prax.

UDRŽATEĽNOSŤ ZMIEN – výstupy z projektov budú vo vyučovacom procese
dlhodobo udržateľné.
Uzávierka predkladania žiadostí
15. júna 2018 do 24.00 (piatok)
Plánovaná výška grantu
60 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt
5 000 €
o

Vyzvanie na národný projekt
ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

MODERNIZÁCIA

MIESTNEJ

Kód vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-2018-3
Operačný program: Efektívna verejná správa
Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb
na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej
správy.
Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
Fond: Európsky sociálny fond
Dátum vyhlásenia: 15.06.2018
Dátum uzavretia: 16.07.2018
Indikatívna výška finančných zdrojov EÚ na vyzvanie je 3 650 000,00-EUR.
Oprávnenosť žiadateľa: Združenie miest a obcí Slovenska
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
V rámci špecifického cieľa 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS sú oprávnené
tieto typy aktivít v rozsahu:
Skvalitnenie služieb VS  opatrenia zamerané na inovácie vo verejných službách s dôrazom na
napĺňanie špecifických potrieb ich prijímateľov, vrátane informačnej a osvetovej činnosti s väzbou
na opatrenia zamerané na inovácie vo verejných službách.
Procesy, systémy a politiky  analýza súčasného stavu VS na získanie východiskových informácií
pre ďalšie reformné politiky, hodnotenie dopadov zmeny legislatívy na procesy, systémy a politiky.
Bližšie info nájdete TU

Výzva č. 6/2018 Fondu na podporu národnostných menšín
Fond na podporu kultúry národnostných menšín vyhlasuje výzvu pre maďarskú národnostnú
menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt
národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným
menšinám.
Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona
č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje
VÝZVU
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú národnostnú
menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt
národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným
menšinám.
Termín predkladania žiadostí pre výzvu je do 26. júna 2018. Predpokladaný termín zverejnenia
rozhodnutia riaditeľa je 24. augusta 2018.
Bližšie info nájdete TU

Výzva č. 7/2018 Fondu na podporu národnostných menšín
Fond na podporu kultúry národnostných menšín vyhlasuje výzvu pre rómsku národnostnú menšinu
za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných
menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.
Táto výzva sa vyhlasuje pre prioritnú oblasť A) kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť,
veda a výskum, ktorá nevyčerpala svoj pridelený disponibilný objem finančných prostriedkov na
rok 2018.
Národnostná menšina
Suma v Eur
Rómska národnostná menšina – prioritná oblasť A 285 652
Termín predkladania žiadostí pre výzvu je do 2. júla 2018. Predpokladaný termín zverejnenia
rozhodnutia riaditeľa je 31. augusta 2018.
Bližšie info nájdete TU

Gesto pre mesto - Podpora a rozvoj telesnej kultúry
Raiffeisen banka žije s vami vo vašom meste. Preto radi pomôžeme projektom na zlepšenie
života nás všetkých.
RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ:
 deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku na
dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú,
 deti a mládež v tom, aby mohli vzájomne súťažiť, lebo to je prvá a najdôležitejšia
motivácia každého športovca,
 organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzané
športové výkony detí a mládeže
 súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite,
 materiálovo-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom
rozvoji.
PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 2. 7. do 15. 8. 2018
HLASOVANIE:
od 1. 9. do 30. 9. 2018
VYHLÁSENIE VYBRANÉHO PROJEKTU:
1. 10. 2018
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?
 materské, základné a stredné školy,
 mimovládne neziskové organizácie,
 mesto alebo obec,
 verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávaju verejnoprospešný účel.
Bližšie info nájdete TU
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