Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja
aktuálne výzvy
výzvy vyhlásené do 17. 01. 2011

OP Zamestnanosť a sociálna
inklúzia

OP Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast (KaHR)

Názov

Prioritná os

Opatrenie

Aktivity

Oprávenný žiadateľ

Uzávierka

Celkový rozpočet Výška podpory Maximálná výška
výzvy
pre žiadateľa
podpory

2. kolo
30. 06. 2011

51 226 064,00 €

min. 30 000 €
max. 2 000 000 €

8 037 000 €

min. 10 000 €
max. 99 600 €

95%

žiadatelia
nepodliehajú
pravidlám
de minimis:
min. 50 000 €
max. 500 000 €

organizácie štátnej
správy
100 %

FO alebo PO oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. (2) Obchodného zákonníka (registrované na území SR
najneskôr k 1.1.2009), ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov a spĺňajú definíciu MSP
alebo veľkého podnikateľa.
1. Inovácie a rast
konkurencieschopnosti

Výzva č. 2010/2.1/02
2. Podpora sociálnej
inklúzie

1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch

1. priemyselný výskum
2. experimentálny vývoj

2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených
sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených 2.1.3 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s
a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a
osobitným zreteľom na marginalizované rómske
senzibilizačné aktivity
komunity

Oprávnenými žiadateľmi o NFP sú:
1. podnikateľské subjekty, ktoré v žiadosti o NFP budú mať definovaného riešiteľa výskumnej alebo vývojovej
úlohy,
2. podnikateľské subjekty, ktoré majú tržieb z priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja je nižší ako
50% z tržieb, predaja vlastných výrobkov a služieb

1. združenia miest a obcí
2. občianske združenie
3. nadácie
4. neinvestičné fondy
5. neziskové organizácie
6. iné organizácie

I. kolo
30. 12. 2011
II. kolo
28. 2. 2011

min. 25%
max. 70%
v závislosti od príjemcu
pomoci a oprávnenej
aktivity

(pre územia s počtom obyvateľov z cieľových skupín najmä segregovanej alebo separovanej komunity od 50
obyvateľov)

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Pre žiadateľov v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu
2.1.1 Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb
starostlivosti (sociálnych služieb, opatrení sociálnoprávnej ochrany a
sociálnej kurately a ďalších špecifických opatrení), ktoré zlepšujú
Výzva č. 2010/2.1/03
prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh
2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených
práce a do spoločnosti
2. Podpora sociálnej
sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených 2.1.2 Aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu násilia ako bariéry
inklúzie
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s
vstupu a udržania sa na trhu práce
Výzva je pozastavená do osobitným zreteľom na marginalizované rómske 2.1.3 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie
24.3.2011
komunity
a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a
senzibilizačné aktivity
2.1.4 Podpora zvyšovania profesionality výkonu a budovanie
ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie

1. Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
2. obce a mestá
3. združenia miest a obcí
4. VÚC a úrady samosprávneho kraja
5. inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné pracoviská,
vzdelávacie inštitúcie
6. občianske združenia
7. nadácie
8. neinvestičné fondy
9. neziskové organizácie
10. záujmové združenie právnických osôb
11. iné organizácie ( Slovenský Červený kríž, subjekty ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele,
subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Pre žiadateľov v rámci schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu:
2.2.1 Programy vzdelávania a prípravy pre trh práce znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie s výrazným zacielením na osoby vzdialené
1. štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
od trhu práce s osobitným zreteľom na osoby z MRK
2. obce a mestá
2.2.2 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov
3. združenia miest a obcí
Výzva č. 2010/2.2/04
podpory samozamestnania a inovatívnych prístupov pre
4. VÚC a úrady samosprávneho kraja
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov
5. inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné pracoviská,
2. Podpora sociálnej
2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitosti v
marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú
vzdelávacie inštitúcie
inklúzie
prístupe na trh práce a podpora integrácie
aktivitu)
6. občianske združenia
znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným 2.2.3 Programy druhej šance umožňujúce ukončenie základnej resp.
7. nadácie
Výzva je pozastavená do
zreteľom na MRK
strednej školy, získanie odborných zručností formou zamestnaneckej
8. neinvestičné fondy
24.3.2011
praxe s osobitným zreteľom na MRK
9. neziskové organizácie
2.2.4 Programy zamerané na poskytovanie služieb zamestnanosti a
10. záujmové združenie právnických osôb založené v súlade s § 20f až 20i a nasl. Občianskeho zákonníka
vzdelávania pre zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním
11. iné organizácie (Slovenský Červený kríž; subjekty, ktoré vykonávajú opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o
s osobitným zreteľom na starších zamestnancov a zamestnancov s
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele; subjekty ktoré poskytujú sociálne služby podľa zákona č.
nízkym vzdelaním
448/2008 Z.z. o sociálnych službách; cirkevné organizácie zriadené v zmysle Zákona č. 308/1991

31.3.2011

11 078 000 €
žiadatelia podliehajú
pravidlám
de minimis:
min. 50 000 €
max. 200 000 €

Limity pomoci pre
žiadateľov, ktorí
nepodliehajú
pravidlám pomoci de
minimis:
min. 50 000 €
max. 500 000 €
31. 03. 2011

ostatné
95%

organizácie štátnej
správy
100 %

8 000 000 €
Limity pomoci pre
žiadateľov, ktorí
podliehajú pravidlám
pomoci de minimis:
min. 50 000 €
max. 200 000 €

ostatné
95%

Rada vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality
Úrad vlády Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Prevencia kriminality

Kultúra národnostných
menšín 2011

neuvedené

neuvedené

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané
na riešenie priorít Stratégie prevencie kriminality v Slovenskej
republike. Dotáciu nemožno využiť na úhradu výdavkov ekonomickej
kategórie 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a služobné a ostatné
osobné vyrovnania.

FO alebo PO; dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou
organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym fondom.

1.1 Živá kultúra
1.2 Periodická tlač
1.3 Neperiodická tlač
1.4 Kultúrna politika

1. obec
2. vyšší územný celok
3. občianske združenie
4. nadácia
5. záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou
6. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
7. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky
8. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,a) právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu
subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
9. právnická osoba zriadená osobitným zákonom ( takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na
činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona; poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu)
10. medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky
11. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok, alebo
obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa
12. fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a
dovŕšila vek 18 rokov
13. fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky, alebo právnická
osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky

Podpora porojektov systematického prístupu k
ochrane kultúrnych pamiatok, projektov prípravy
1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
a realizácií obnovy alebo reštaurovania
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho
kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového
dedičstva
„Obnovme si svoj dom“
kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie,
1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany
dokumentácie, prezentácie, interpretácie,
pamiatkového fondu
publikovania a využitia pamiatkového fondu v
súlade s ich pamiatkovými hodnotami.

„Kultúrne aktivity v
oblasti pamäťových
inštitúcií“

Podpora porojektov je zameraná na vybrané
aktivity v knižničnej, múzejnej a galerijnej oblasti;
zabezpečenie ochrany a bezpečnosti kultúrneho
dedičstva prostredníctvom technického,
technologického, elektronického alebo
mechanického zariadenia a vybavenia objektov a
priestorov; akvizičnú činnosť múzeí, galérií a
knižníc.

2.1 Knižnice a knižničná činnosť
2.2 Múzeá a galérie
2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva
2.4 Akvizícia múzeí a galérií
2.5 Akvizícia knižníc

1. fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov
2. FO oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky
3. vyšší územný celok alebo obec
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec
5. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky
9. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky
11. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba,
ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

1. fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov
2. FO oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky
3. vyšší územný celok alebo obec
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec
5. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky
9. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky
11. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba,
ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

11. 02. 2011

1 328 000 €

max. 66 000 €

80%

28.3.2011

4 000 000 €

min. 400 €
max. 100 000 €

95%

4 700 200 €

neuvedené

95%

1 000 000 €

neuvedené

95%

I. kolo
04. 02. 2011
II. kolo
10. 11. 2011

I. kolo
07. 02. 2011
II. kolo
10. 11. 2011

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

„ Euópske hlavné mesto
kultúry 2013 – košice“

1. fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov
2. FO oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky
3. vyšší územný celok alebo obec
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec
3.1 Podpora kľúčových podujatí a dlhodobých rozvojových projektov
5. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky
Realizácie neinvestičných kultúrnych projektov v
Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
rámci podujatia Euópske hlavné mesto kultúry,
3.2 Podpora sprievodných podujatí a projektov súvisiacich s
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky
ak sú tieto projekty v súlade s jeho
projektom Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky
programovými zámermi.
9. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky
11. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba,
ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

„Umenie“

Podpora projektov v rámci profesionálneho
1. fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov
umenia zameraných na: verejnú prezentáciu
2. FO oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky
alebo publikovanie umeleckých reflexií,
3. vyšší územný celok alebo obec
vydávanie periodických a neperiodických
4.1 Divadlo a tanec (profesionálne kultúrne aktivity)
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec
publikácií, vznik a uvádzanie divadelných
4.2 Hudba (profesionálne kultúrne aktivity)
5. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky
inscenácií a hudobných diel, realizáciu a verejnú
4.3 Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn,
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
prezentáciu výtvarných diel, vydávanie nosičov
architektúra (profesionálne kultúrne aktivity)
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky
zvukových a obrazových záznamov, realizáciu
4.4 Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity (podujatia, ktoré
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky
kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží
sú súhrnom aktivít viacerých druhov umenia)
9. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky
a obdobných aktivít s celoslovenským významom
4.5 Literatúra a knižná kultúra
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky
alebo úhradu členských príspevkov v oblastiach
11. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba,
kultúry, ako aj na vnútorný rozvoj jednotlivých
ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
oblastí kultúry, ako aj na výchovu umením a k
12. Matica slovenská
umeniu.

„Pro Slovakia“

Podporu projektov v rámci prezentácie
slovenského umenia a kultúry v zahraničí,
mobility umelcov a kultúrnych pracovníkov,
medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry,
spolufinancovania projektov, ktoré získali
finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak
ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskeho
spoločenstva vo vzťahu k Slovenskej republike
možno považovať za významné v oblasti kultúry.

5.1 Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí
5.2 Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná
spolupráca v oblasti kultúry
5.3 Spolufinancovanie projektov, ktoré získali podporu z
medzinárodných zdrojov.

1. fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov
2. FO oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky
3. vyšší územný celok alebo obec
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec
5. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky
9. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky
11. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba,
ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

I. kolo
15. 02. 2011
II. kolo
10. 11. 2011

I. kolo
31. 01. 2011
II. kolo
10. 11. 2011

I. kolo
31. 01. 2011
II. kolo
10. 11. 2011

1 992 000 €

neuvedené

95%

4 190 000 €

neuvedené

95%

900 000 €

neuvedené

95%

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

1. medzinárodné, celoslovenské a krajské festivaly, prehliadky, súťaže z
oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu a amatérskej umeleckej
tvorby, realizácie spomienkových slávností venovaných významným
osobnostiam a kultúrnohistorickým udalostiam nadregionálneho významu,

„Nehmotné kultúrne
dedičstvo a kultúrno –
osvetová činnosť“

2. edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých
prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, osvojovanie si tradičných
zručností, využívanie voľného času v záujme predchádzania a eliminovania
pôsobenia negatívnych vplyvov najmä na deti a mládež v oblasti kultúrnoosvetovej činnosti, amatérskej umeleckej tvorby a záujmovej vzdelávacej
činnosti, rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného
času s dôrazom na ich výchovnovzdelávací a kultúrnospoločenský rozmer,
vzdelávanie v oblasti miestnej a regionálnej kultúry podporujúce rozvoj
vedomostí o kultúre obce, mesta a regiónu, ako aj edukačné aktivity
zamerané
na šírenie poznatkov o prvkoch zapísaných v
Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska,

1. fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov
2. FO oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky
3. vyšší územný celok alebo obec
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec
5. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
Podpora projektov v rámci kultúrnej tvorivosti,
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky
voľno-časovej kultúrnej aktivity a vzdelávacieho
3. vznik novej autorskej tvorby, prezentácia interpretačných zručností a
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky
programu v kultúre.
tvorivého umenia z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu,
9. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky
amatérskej umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej činnosti, inovatívne
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky
projekty rozvíjajúce živú miestnu a regionálnu kultúru, príprava a realizácia
11.
registrovaná
cirkev
alebo
náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba,
umeleckých predstavení, koncertov a výstav, prezentácia tvorby
ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
prostredníctvom výroby zvukového alebo multimediálneho nosiča,
12. Matica slovenská

I. kolo
08. 02. 2011
II. kolo
10. 11. 2011

910 000 €

neuvedené

95%

310 000 €

neuvedené

95%

4. vedeckovýskumná a publikačná činnosť zameraná na realizáciu
vedeckovýskumných projektov, vydávanie odborných publikácií z oblasti
etnografie, folkloristiky a kultúrnoosvetovej činnosti, starostlivosť o
tradičnú ľudovú kultúru (identifikácia, inventarizácia, dokumentácia a
archivácia tradičnej ľudovej kultúry), šírenie poznatkov o prvkoch
zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho
dedičstva Slovenska, výskumná činnosť súvisiaca s prípravou nominácie na
zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska, vydávanie monografií a kultúrnohistorickej a spoločenskej
topografie regiónov miest a obcí, ktoré majú z hľadiska obsahu zastúpenú
oblasť kultúry.

Podpora projektov v rámci kultúrnych aktivít
zdravotne postihnutých alebo inak
znevýhodnených skupín obyvateľstva, podporu
rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí a
tiež na uľahčenie prístupu znevýhodnených
skupín obyvateľstva ku kultúre s cieľom napĺňať
kultúrne práva ľudí ohrozených chudobou,
sociálnym vylúčením a viacnásobnou
diskrimináciou a podporovať ich integráciu do
spoločnosti, na podporu kultúrnych aktivít v
oblasti prevencie a eliminácie všetkých foriem
násilia a diskriminácie, výchovy k tolerancii a
„Kultúra znevýhodnených
prijímaniu inakosti, posilneniu sociálnej
skupín obyvateľstva“
súdržnosti a rozvoju medzikultúrneho dialógu, na
podporu kultúrnych aktivít v oblasti vydávania
periodickej tlače, ktorá prispieva k vytváraniu
rovnosti príležitostí v oblasti kultúry a prináša
informácie o živote a kultúre zdravotne
postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín
obyvateľstva, na vydávanie neperiodickej tlače v
oblasti pôvodnej krásnej, odbornej a prekladovej
literatúry, vydávanie elektronických nosičov a
čiastkových webových stránok rozvíjajúcich
kultúru zdravotne postihnutých alebo inak
znevýhodnených skupín obyvateľstva.

7.1 Živá kultúra
7.2 Periodická tlač
7.3 Neperiodická tlač

1. fyzická osoba, ktorá ma na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov
2. FO oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky
3. vyšší územný celok alebo obec
4. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec
5. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky
6. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
7. záujmové združenie právnických osôb, aj je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky
8. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky
9. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky
10. vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky
11. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky a právnická osoba,
ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
12. Matica slovenská

I. kolo
01. 02. 2011
II. kolo
10. 11. 2011

Ministerstvo zdravotníctva
OP Vzdelávanie
Program rozvoja vidieka 2007 – 2013
(Pôdohospodárska platobná agentúra)

1. Realizácie vzdelávacích aktivít sústavného vzdelávania pracovníkov
v zdravotníctve so zameraním na priebežné obnovovanie a udržanie
ich získanej kvalifikácie (vzťahuje sa na rámcovú aktivitu 2.2.2 –
Zvýšenie ďalších zručností pracovníkov v zdravotníctve v súvislosti s
poskytovaním zdravotnej starostlivosti)
2. Ďalšie vzdelávanie ako
2. Tvorba a/alebo aktualizácia vzdelávacích programov
nástroj rozvoja ľudských 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve
opakovateľných vzdelávacích aktivít sústavného vzdelávania
zdrojov
zdravotníckych pracovníkov (vzťahuje sa na rámcovú aktivitu 2.2.4Tvorba a aktualizácia vzdelávacích programov)
3. Podpora rozvoja všetkých foriem dištančného spôsobu sústavného
vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve (vzťahuje sa na rámcovú
aktivitu 2.2.5 – Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania)

1. Reforma systému
vzdelávania a odbornej
prípravy

Os 4 Leader

1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory
rozvoja vedomostnej spoločnosti

4.2 Vykonávanie projektov spolupráce

1.2.1 Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizácia a
skvalitnenie študijných programov VŠ vrátane podpory kariérového
poradenstva
1.2.2 Zefektívnenie správy a manažmentu VŠ
1.2.3 Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji
1.2.4 Podpora aktívnej spolupráce VŠ a súkromného sektora pri
tvorbe nových študijných odborov a programov a pri procese výučby
1.2.5 Zvýšenie zapojenia VŠ a ostatných organizácií výskumu a vývoja
do medzinárodnej spolupráce a sietí vývoja a inovácií

1. spoločný marketing Leaderovských skupín v rôznych regiónoch so
zameraním napr.: na miestne špeciality, miestne produkty, remeselné
výrobky, vytvorenie siete prevádzkovateľov a výrobcov miestnych
produktov, vytvorenie regionálnej značky produktov, služieb a pod.;
2. ochrana spoločného kultúrneho bohatstva, ako napr.:
rekonštrukcia objektov spoločenského významu (pamätníky, hroby
pamätné tabule, izby), zariadenie a výstavba miestnych múzeí,
zriadenie izieb ľudových tradícií a izieb významných osobnosti
(vrátane vnútorného vybavenie okrem výstavných exponátov),
výstavba vyhliadkovej veže, výstavba a rekonštrukcia náučných a
turistických chodníkov, inštalovanie a výroba náučných,
informačných a historických tabúľ, revitalizácia resp. obnova
historických parkov a záhrad a pod.;
3. budovanie kapacít: výmena skúseností, prenos praktických
skúseností pri rozvoji vidieka (napr. spoločné publikácie, prípadové
štúdie, návody osvedčených postupov, výskumy, s cieľom skúseností
a prenosu praktických skúseností, ktoré musia viesť k prijatiu
spoločných metodík a pracovných metód alebo k rozvinutiu
spoločnej alebo koordinovanej činnosti, twinningové podujatia –
výmenné programy pre zamestnancov a manažment MAS, spoločná
alebo koordinovaná práca) a pod.;
4. prevádzková činnosť a administratívna činnosť súvisiaca s
prípravou a realizáciou projektu spolupráce.

1. rozpočtové a príspevkové organizácie štátu
2. rozpočtové a príspevkové organizácie VÚC, obcí
3. verejné vysoké školy
4. štátne vysoké školy a štátne vzdelávacie inštitúcie
5. mimovládne organizácie
6. súkromné vzdelávacie inštitúcie
7. odborné spoločnosti a profesiové združenia v zdravotníctve
8. stavovské organizácie v zdravotníctve
9. právnické osoby ( v zmysle obchodného zákoníka č. 513/1991 Zb. neskorších predpisov), ktoré sú
poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

1. štátne vysoké školy
2. verejné vysoké školy
3. súkromné vysoké školy
4. Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov SAV).

Miestne akčné skupiny, vybrané RO na implementáciu ISRU

15.3.2011

15 000 000 €

min. 500 000 €
max. 2 000 000 €

7.3.2011

13 000 000 €

min. 200 000 €
max. 600 000 €

31.3.2011

2 320 000 €

40 000 €

Rozpočtové
a príspevkové
organizácie štátu, štátne
vysoké školy a štátne
vzdelávacie inštitúcie

štátna vysoká škola a
SAV
100 %
verejné a súkromné
vysoké školy
95 %

100%

Operačný cieľ 1.1

OP Životné prostredie

I. skupina: Výstavba a rozšírenie obecných verejných vodovodov len v
prípadoch súbežnej výstavby verejnej kanalizácie (t.j. v jednej ryhe)
podľa skupiny oprávnených aktivít operačného cieľa 1.2.
„Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle
záväzkov SR voči EÚ“.

1. Integrovaná ochrana
racionálne využívanie vôd

1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z
verejných vodovodov
1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych
odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ

II. skupina: Dobudovanie, rozšírenie rsp. zvýšenie kapacity
vybudovaných vodárenských sústav a vybudovanie verejných
vodovodov v ich preukázanom bilančnom dosahu za účelom
zabezpečenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v
dostatočnej kvantite a/alebo odstránenia zdravotného rizika
vyplývajúceho z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov.

Operačný cieľ 1.2
I. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí,
výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarni odpadových vôd a
odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách nad
150 000 EO.
II. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí,
výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarni odpadových vôd a
odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 15 000 EO do 150 000
EO.
III. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí,
výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarni odpadových vôd a
odstraňovanie nutrientov v aglomeráciách od 10 000 EO do 15 000
EO.
IV. skupina: Výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí,
výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity čistiarni odpadových vôd v
aglomeráciách od 2000 EO do 10 000 EO.

1. obce a mestá
2. združenia miest a obcí
3. právnické osoby oprávnené na podnikanie vymedzené v § 5 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov a v § 2 písm. e) zákona č. 276/2001 Z.z.

min. - nie je
stanovené
04. 03. 2011

80 000 000 €

celkové náklady do 50
mil. €

95 %

Nadačné a iné zdroje

EKOPOLIS

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

Oprávnené projekty:
Informačné služby – poskytovanie informácií o podporných
programoch pre MSP, o možnostiach financovania podnikateľských
projektov a službách určených pre MSP poskytovaných
spolupracujúcimi inštitúciami.

Program na podporu
rozvoja malého
a stredného podnikania

Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a
stredných podnikateľov (schéma pomoci de
minimis)

a) poradenstvo
- manažment malých a stredných podnikov
- krízový manažment malých a stredných podnikov
- finančné riadenie malých a stredných podnikov
- dane a účtovníctvo
- marketing a telemarketing malých a stredných podnikov
- ochrana duševného vlastníctva – patentovania, ochrana
ochranných známok, úžitkových vzorov a pod.
- elektronický obchod a elektronický podpis
- obchodné, pracovné, finančné, občianske a správne právo
- vypracovanie podnikateľských zámerov
- vypracovanie posudkov na podnikateľské zámery
- podnikanie a podnikateľské prostredie v členských krajinách EÚ
- pravidla spoločného trhu EÚ
-príprava projektov na čerpanie prostriedkov z programov pomoci
určených MSP financovaných zo štrukturálnych fondov
-reštrukturalizácia podniku

Príjemcovia pomoci sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného
zákonníka, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a spĺňajú definíciu malého alebo stredného
podniku

Rozpočet NARMSP na
rok 2011 a prostriedky v
programe MH SR nie sú
vyčlenené.
15.2.2011
(rozpočet na rok 2010
predstavoval sumu 2
000 000 €)

Výška spolufinancovania
sa určuje podľa typu
žiadateľa a aktivít
realizovaných v projekte.
2 000 000 €
( v priebehu 3
fiškálnych rokov)

b) vzdelávanie
- manažment malých a stredných podnikov
- finančné riadenie malých a stredných podnikov
- marketing a telemarketing
- obchodné zručnosti
- ochranu duševného vlastníctva, najmä problematiku patentovania,
ochrany ochranných známok, úžitkových vzorov, priemyselných
vzorov, licencií a pod.
- elektronický obchod a elektronický podpis
- obchodné právo, pracovné právo, finančné právo, občianske právo,
správne právo
- daňovú a účtovnícku problematiku
- pravidlá spoločenského trhu EÚ
- projektové riadenie

ZELENÉ OÁZY 2011

5. ročník otvoreného grantového programu

1. výsadba novej zelene a revitalizácia pôvodnej zelene (dreviny,
trvalé trávnaté porasty, kvety)
2. čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov a
plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov
3. starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách
4. úprava terénu zveľaďovaných lokalít a trás
5. projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie
voľného času v prírode
6. environmentálne prijateľným spôsobom vytvorené alebo
obnovené prvky drobnej záhradnej a parkovej architektúry na
verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach napr. stojany na
bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a
umelecké prvky, prostredníctvom ktorých je možné implementovať
prírodné a kultúrne hodnoty územia, rôzne zariadenia slúžiace na
oddych, nádoby na separovaný odpad ( tam kde tento zber dobre
funguje)
7. sprístupnenie, úprava a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a
zaujímavých lokalít v chránených alebo inak krajinársky hodnotných
územiach a miest, ktoré ponúkajú pekný výhľad na krajinné scenérie,
sú typické pre danú oblasť, najlepšie reprezentujú danú oblasť
8. starostlivosť o lokality zaujímavé z prírodného, kultúrneho alebo
historického hľadiska

1. registrované mimovládne neziskové organizácie
2. základné a stredné školy a učilištia
3.centrá voľného času a komunitné centrá
4. mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov

15.2.2011

66 000 €

min. 500 €
max. 8 500 €

V zmysle bodu 4.2.2
Oznámenia Komisie
2009/C 16/01 celková
výška pomoci získaná
podnikom v období od
1. januára 2008 do 31.
decembra 2010 nesmie
presiahnuť strop 500
000 €

80%

Nadácia Intenda

Nadácia Orange

Nadácia Pontis

a) vzdelávanie mladých ľudí v IT zručnostiach (podpora vytvorenia
nových vzdelávacích školení, tréningov a seminárov zameraných na
osvojenie vedomostí a rozvoj zručností v IT oblasti
b) kúpa softvéru je podmienkou záväzok realizácie vzdelávania, resp.
fungovania krúžku aj v ďalšom období.

DELL pomáha zvyšovať
počítačové zručnosti II.

II. ročník grantového programu

Odporúčané oblasti podpory môžu byť napríklad:
1. základy práce s počítačom (internet, textové a tabuľkové editory...)
– len pre znevýhodnené skupiny, pri ostatných cieľových skupinách
sa vyžaduje obsah nad základný rámec školského učiva
2. pravidelná údržba počítača a obnova spadnutého systému –
zabezpečenie stabilného a rýchleho chodu počítača
3. súčasné hrozby internetu – základné nastavenia a riešenia
zabraňujúce šíreniu vírusov
4. tvorba www stránok – internetová komunikácia (obsah, štruktúra)
5. Reklama na internete – ďalšie možnosti komunikácie
6. databázové systémy – prínos a využívanie
7. grafické programy, práca s fotografiou, video a webdesign –
príprava a spracovanie audiovizuálneho materiálu
8. počítačové, resp. sociálne skupiny (siete) na internete

V programe budú podporené projekty, ktoré pomôžu odstrániť
bariéry znemožňujúce ľudom so zdravotným alebo sociálnym
hendikepom navštevovať kultúrne predstavenia, ktoré priblížia svet
umenia a kultúry niektorej z cieľových skupín a umožnia predstaviť
talent znevýhodnených detí a mladých ľudí verejnosti.
„Kultúra bez bariér 2011“

Ďalej znižujeme prahy

II. ročník

2. grantové kolo

Cieľová skupina:
- deti, mladí ľudia a dospelí so zdravotným postihnutím (telesným,
zmyslovým, mentálnym, duševným, dlhodobo chorí)
- deti, mladí ľudia a dospelí so sociálnym znevýhodnením (deti zo
sociálne slabých rodín, detí a mladí ľudia vyrastajúci v detskom
domove, krízovom centre, ľudia bez domova, seniori...)

činnosti nízkoprahových zariadení pre deti a mladých ľudí
zameraných priamo na podporu svojich klientov
- činnosti komunitných centier v separovaných a segregovaných
oblastiach zameraných na napĺňanie potrieb a rozvoj sociálnych
zručností detí a mladých ľudí
- terénne sociálne programy a služby (nie jednorazové aktivity v rámci
koncertov a pod.) zamerané na terénnu diagnostiku, alebo
zmierňovanie problémov vyplývajúcich zo znevýhodnenia cieľových
skupín programu
- tvorba a implementácia štandardov práce s cieľovými skupinami a
programu a podpora tvorby akreditovaných programov a služieb
zameraných na podporu cieľových skupín programu
- tvorba inštitucionálnych stratégií udržateľnosti
Pre partnerské projekty:
- aktivity zamerané na rozvoj zručností pracovníkov a inštitucionálny
rozvoj organizácií pracujúcich s cieľovými skupinami programu na
nízkoprahovom princípe prostredníctvom pravidelných podporných
činností, ako: supervízia, mentorting, couching, vzdelávacie aktivity /
tréningy, konzultačná činnosť, realizované partnerskou organizáciou
v zmysle odbornej podpory pracovníkov a expertov skúsenej
organizácie pre pracovníkov začínajúcej organizácie v oblasti
nízkoprahového prístupu k cieľovým skupinám programu

1. stredné školy, štvorročné gymnázia, vyššie ročníky 8 ročných gymnázií, ktoré podporujú rozvoj podpory IT
vzdelávania prostredníctvom krúžkov realizovaných školou;
2. vysoké školy
3. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia, nadácie, neinvestičné
fondy a účelové zariadenia cirkví, napr. organizácie pracujúce s mladými ľuďmi vo veku od 15 – 24 rokov
4. nízkoprahové centrá

1. divadlá, hudobné a tanečné skupiny ako príspevkové organizácie
2.divadlá, hudobné a tanečné skupiny s právnou formou mimovládnej organizácie (neziskové organizácie,
občianske združenia)
3. neformálne divadelné, hudobné a tanečné súbory bez právnej subjektivity (ochotnícke spolky)
4. obzvlášť vítané sú projekty vyššie uvedených organizácií, ktorú už majú nadviazanú spoluprácu s ľuďmi zo
znevýhodnených skupín
5. špeciálne základné školy v spolupráci s umeleckými súbormi, profesionálnymi umelcami alebo umelcami –
dobrovoľníkmi

1. občianske združenia podľa Zákona 83/1990 Z. z. o združovaní občanov
2. neziskové organizácie podľa Zákona 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách

17.2.2011

22 848 €

min. 2 000 €
max. 3 000 €

100%

9.2.2011

20 000 €

max. 3 000 €

100%

7 000 €

(min. 20 % spoluúčasť
organizácie na projekte,
z toho minimálne 10 %
vo forme finančnej
spoluúčasti, 10 % môže
byť nefinančný vklad
organizácie napr. v
podobe dobrovoľníckej
práce na projekte)

10.2.2011

65 000 €

Projekty musia byť zamerané minimálne na jednu z nasledujúcich
oblastí:
Bezpečnosť- aktivity zameriavajúce sa na aspekty bezpečnosti
smerujúce k bezpečnejšiemu správaniu sa a konaniu vo všetkých
oblastiach života

Karpatská nadácia

Deti a mládež- voľnočasové aktivity podporujúce zmysluplné
využívanie voľného času (napr. rekonštrukcia detských ihrísk a
miestnych športovísk, aktivity klubov a centier a pod.)

Spoločne pre región 2011

4. výzva na predkladanie projektov

Environmentálne programy a vzdelávanie- ochrana prírody a
životného prostredia (napr. svojpomocné čistenie a kultivovanie
životného prostredia, environmentálna výchova detí, mládeže aj
dospelých, programy vedúce k dlhodobej zmene myslenia v tejto
oblasti a pod.)

1. Mimovládne organizácie, ktoré pôsobia na východnom Slovensku (Košický a Prešovský kraj)
- občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Z.b. v znení neskorších predpisov
- neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby registrované podľa zákona č. 213/1997 Z. z. v
znení neskorších predpisov
- neinvestičné fondy registrované podľa zákona 147/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov
- nadácie registrované podľa zákona č. 34/2002 Z. z. v znení neskorších predipisov

25.3.2011

26 900 €

3 300 €

90%

max. 5 000 €

neuvedené

2. Miestne samosprávy východného Slovenska (Košický a Prešovský kraj)
Kultúra identita a cezhraničná spolupráca- zachovanie kultúrnych
hodnôt a podpora medzikultúrnych aspektov spolupráce (napr.
vytváranie miestnych múzeí, rozvoj obecných divadiel, spolkov a
folklórnych skupín, kultúrna spolupráca s organizáciami aj za štátnou
hranicou a pod.)

Nadácia SPP

Šport- podpora športového ducha, zdravého životného štýlu a
férových športových pravidiel (napr. športové aktivity a súťaže
zapájajúce rôzne skupiny obyvateľov a pod.)

Štipendijný program
Hlavička

VII. Kolo

študijná stáž na zahraničnej vysokej škole/časť doktorandského
štúdia v rozsahu max. 9 mesiacov na zahraničnej vysokej škole, príp.
výskumnom pracovisku
- vedeckú a odbornú činnosť, ktorú študent realizuje v úzkej
spolupráci s vysokoškolským pedagógom a s partnermi v zahraničí
- krátkodobý pobyt v zahraničí, ktorý predpokladá získavanie a
porovnávanie dát z rôznych krajín (napr. pri tvorbe práce, výskumu a
pod.)
- účasť na letnej škole
- iné

Študenti alebo doktorandi s trvalým pobytom v SR a študujúci v odbore:
- právo
- ekonómia
- informačné technológie
- technické odbory
- prírodné vedy
- medicína

1. uzávierka
11. 11. 2010
2. uzávierka
05. 05. 2011

1. kolo
66 500 €
2. kolo
66 500 €

Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 - 2013

Cezhraničná spolupráca

1.1 Podpora cezhraničnej podnikateľskej spolupráce

1.1.2 Podpora
podnikateľskej
spolupráce min. 250
000 € max. 1 000 000
€

1.1.2 Podpora podnikateľskej spolupráce – podpora aktivít v oblasti
klastrovania, vytvárania podnikateľských partnerstiev a sietí a
zlepšenia toku podnikateľských informácií
2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany prírodného prostredia

1.1 Podpora cezhraničnej
podnikateľskej
spolupráce
2.1 Spoločné aktivity na
podporu ochrany
prírodného prostredia

1.1.2 Podpora podnikateľskej spolupráce
2.1.1 Vodné hospodárstvo
2.1.2 Štúdie, plány a školenia
2.5.1. Širokopásmový internet
2.5.2. Komunikačná dostupnosť, média a
informačné aktivity

2.1.1 Vodné hospodárstvo – podpora aktivít súvisiacich s vodným
hospodárstvom zameraná najmä na manažment úloh súvisiacich s
povodňami
2.1.2 Štúdie, plány a školenia – podpora aktivít pri príprave plánov,
štúdií a organizovaní školení v oblasti vodného hospodárstva
2.5 Zlepšenie cezhraničných komunikačných kanálov
2.5.1 Širokopásmový internet – znižovanie výrazných rozdielov vo
vybavenosti a dostupnosti internetu
2.5.2 Komunikačná dostupnosť, média, informačné toky – zlepšenie
komunikačných tokov, rozvíjanie spoločného obsahu, zabezpečenie
dvojjazyčných zdrojov informácií a podpora vzájomného
porozumenia komunít

10 365 801 €

1. organizácie zo štátnej správy
2. samospráva
3. neziskové organizácie

28.2.2011

2.1.1. Vodné
Verejný sektor (štátne
hospodárstvo min. rozpočtové organizácie,
1.1.2 Podpora
500 000 € max. 2 500
príspevkové
podnikateľskej
000 €
organizácie,) : 100%
spolupráce 1 936 941 €
Verejný sektor
2.1.2 Štúdie, plány a (regionálne samosprávy,
2.1.1 Vodné
školenia min. 200
miestne samosprávy)
hospodárstvo 5 000 000 000 € max. 400 000 €
95% a 5% vlastný
€
verejný príspevok
2.5.1 Širokopásmový
Súkromný sektor:
2.1.2 Štúdie, plány a internet min. 200 000
95% a 5% vlastné
školenia
€ max. 1 000 000 €
spolufinancovanie
2.5.2 Komunikačná
dostupnosť, médiá a
informačné toky min.
100 000 € max. 250
000 €

INTERREG IVC

Zahraničné výzvy

Zvýšenie efektívnosti
politík regionálneho
rozvoja a prispievanie k
ekonomickej
modernizácií a zvýšeniu
konkurencieschopnosti

1. Inovácia znalostná ekonomika
- inovácie, výskum a technologický rozvoj
- podnikanie (malé a stredné podniky)
- informačná spoločnosť
- zamestnanosť, ľudských zdrojov a vzdelávania
neuvedené

2. Životné prostredie a prevencia voči rizikám
- prírodne a technologické riziká, zmeny klímy
- vodné hospodárstvo
- prechádzanie vzniku odpadu
- biodiverzita a prírodné dedičstvo, kvalita ovzdušia
- energetika a trvalo udržateľná doprava
- kultúrne dedičstvo krajiny

100 000 000 €

Výzva je otvorená pre všetky regionálne a lokálne autority a verejné inštitúcie zapojené do tvorby politiky a
implementácie.

1.4.2011

1. inováciiu znalostnej
ekonomiky je
vyčlenených 62 000 000
€
max. 85 % z daného
rozpočtu
2. životné prostredie a
prevencia voči rizikám je
vyčlenených 38 000 000
€

max. 85 % z daného
rozpočtu

Európska komisia

Energetická efektívnosť:
- zlepšenie energetickej účinnosti a racionálneho využívania zdrojov
energie najmä v stavebníctve a priemysle

Inteligentná energia –
Európa

neuvedené

Obnoviteľné zdroje energie:
- podpora nových a obnoviteľných zdrojov energie pre centralizovanú
a decentralizovanú výrobu elektrickej energie, tepla a chladu a tým
podporovanie diverzifikácie zdrojov energie
- začlenenie nových a obnoviteľných zdrojov do miestneho prostredia
a energetických sytémov
Využívanie energie v doprave:
- podporovanie iniciatív týkajúcich sa všetkých energetických
aspektov dopravy a diverzifikácie palív
- podpora obnoviteľných palív a energetickej účinností v doprave

1. PO
2. verejný a súkromný sektor (so sídlom na území členských štátov EÚ, Nórksa. Lichtenštajnska, Islandu a
Chorvátska)
3. Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC)
4. miestne a regionálne energetické agentúry, ktoré boli a sú stále príjemcovia EÚ príspevkov z programu IEE a sú
oprávnený na účasť v projektoch IEE

12.5.2011

67 000 000 €

Podpory pre žiadateľa z
oblasti:
Výška podpory na 1
- Energetická
projekt sa pohybuje v
efektívnosť,
rozmedzí
- Obnoviteľné zdroje
500 000 €
energie,
- Využívanie energie v
2 500 000 €
doprave - Integračné
aktivity budú podporené
max. 75 %

Integračné aktivity:
- mobilizácia lokálnych investícií do energetiky
- energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie v budovách

MAS HORNÁD – SLNASKÉ VRCHY, o. z.

Výzvy MAS

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:

Os 4 Leader
opatrenie:
4.1 Implementácia
Integrovanej stratégie
rozvoja územia

Nasledovné aktivity sa môžu realizovať len na území MAS.
1.1.1.2 Obnova a rozvoj obcí (opatrenie 3.4.2,
kód opatrenia 322 Obnova a rozvoj dedín podľa
PRV SR)

1. výstavba, rekonštrukcia a modernizácia cyklotrás, verejných
priestranstiev a parkov

- projekty musia byť realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS HORNÁD – SLANSKÉ VRCHY (
Sokoľany, Haniska, Valaliky, Kokšov- Bakša, Geča,Čaňa, Gyňov, Trstené pri Hornáde, Ždaňa, Nižná Myšľa, Vyšná
Myšľa, Skároš, Slanská Huta, Nový Salaš, Kalša, Bohdanovce, Nižná Hutka, Vyšná Hutka, Košická Polianka, Vyšný
Čaj, Nižný Čaj, Blažice, Ruskov, Slančík)
28.2.2011
Koneční prijímatelia aktivít skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb ako
súčasť projektov realizovaných miestnymi akčnými skupinami, zahŕňajúc aj obec, ktorá je pólom rastu resp. obce
ktoré sú pólmi rastu. Z podpory sú však vylúčené obce s počtom obyvateľov nad 20 000 (obec môže byť súčasťou
MAS, ale nemôže byť konečným prijímateľom – predkladateľom projektu, avšak konečný prijímateľ –
predkladateľ projektu z tejto obce môže predkladať ŽoNFP v rámci implementácie stratégie).

720 000, 00 €

Výška oprávnených
výdavkov na jeden
projekt:
min. 3 000, 00 €
max. 40 000,00 €

100%

Nasledovné aktivity sa môžu realizovať len na území MAS.
1. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných a ubytovacích
zariadení s kapacitou 11 – 40 lôžok – stavebné investície, investície do
vnútorného vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia
pripojenia na internet;
2. Rekonštrukcia existujúcich poľnohospodárskych objektov (ktoré
stratili svoj pôvodný účel) na agroturistické objekty s kapacitou 11 –
40 lôžok – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia,
zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na internet;

Os 4 Leader

MAS - KRAS, o. z.

opatrenie:
4.1 Implementácia
Integrovanej stratégie
rozvoja územia

1.1.2, kód PRV 311 – Diverzifikácia smerom k
nepoľnohospodárskym činnostiam

strategická priorita
1 Rozvoj cestovného
ruchu

3. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia agroturistických zariadení
vrátane hygienických, ekologických a rekondičných objektov
slúžiacich na rozvoj turistických činností (napr. kryté bazény, fitness
centrá, masážne a solárne zariadenia, sociálne zariadenia, čističky
odpadových vôd a pod.) – stavebné investície do vnútorného
vybavenia, zariadenia a technológií vrátane zriadenia pripojenia na
internet;

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
- projekty musia byť realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS OZ KRAS ( Ardovo, Bohúňovo,
Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo,
Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silická, Slilická Brezová, Silická Jablonica, Slavec
PO alebo FO podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z
poľnohospodárskej prvovýroby na celkových tržbách/príjmoch za posledné uzatvorené účtovné obdobie
predstavuje minimálne 30%. Podnikajúci v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne 12 po sebe nasledujúcich
mesiacov pred podaním ŽoNFP (projektu).

Výška oprávnených
výdavkov na jeden
projekt:
28.2.2011

99 600 €

50%
min. 3000 €
max. 250 000 €

Pomoc nie je možné poskytnúť podnikom v ťažkostiach v zmysle článku 1, ods. 7, nariadenia Komisie (ES)
č.800/2008. Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia.

4. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia areálov vytvárajúcich
podmienky na rozvoj rekreačných a relaxačných činností (turistické
chodníky, jazdectvo, rybárstvo, poľovníctvo, cykloturistika, vodné
športy, zimné športy, sauna, bazén, detské ihrisko a pod.) – stavebné
investície do vybavenia, strojov a technológií vrátane zriadenia
pripojenia na internet;

MAS - KRAS, o. z.

Os 4 Leader
opatrenie:
4.1 Implementácia
Integrovanej stratégie
rozvoja územia
2. Využívanie miestnych
zdrojov
2.2. Skvalitniť výrobu a
marketing regionálnych
produktov

2.2.1, kód PRV 311 – Diverzifikácia smerom k
nepoľnohospodárskym činnostiam

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a predajných
objektov (pri rekonštrukcií a modernizácií vrátane technológií) a
- projekty musia byť realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS OZ KRAS ( Ardovo, Bohúňovo,
nákup strojov, technológií) a nákup strojov, technológií a zariadení
Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo,
pre: výrobu a spracovanie tradičných materiálov a výrobkov (napr.
Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silická, Slilická Brezová, Silická Jablonica, Slavec
tkanie ľanového plátna a následná výroba národných (ľudových)
krojov atď. – stavebné investície, investície do vnútorného vybavenia,
PO alebo FO (malé a stredné podniky v zmysle odporúčania Komisie 2003/36/ES) podnikajúce v oblasti
zariadenia a technológií vrátane zariadenia pripojenia na internet
poľnohospodárstva, ktorých podiel ročných tržieb/príjmov z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia predajných miest znamená
tržbách /príjmoch za posledné uzatvorené účtovné obdobie predstavuje minimálne 30 %.
založenie a prevádzkovanie mladých predajných miest umiestnených
priamo na farmách alebo miestach dostupných pre návštevníkov
Koneční prijímatelia – predkladatelia projektu musia podnikať v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne 12 po
regiónu, kde konečný prijímateľ bude môcť predávať svoje výrobky
sebe nasledujúcich mesiacov pred podaním ŽoNFP (projektu). Preukazuje sa pri ŽoNFP (projekte).
vyrobené v rámci tohto opatrenia, ktoré musia byť
nepoľnohospodárskej povahy (napr. ľudovoumelecké výrobky:
Pomoc nie je možné poskytnúť v ťažkostiach v zmysle článku 1. ods. 7 nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008.
vyrezávané drevené črpáky, národné ľudové kroje, keramika)
Preukazuje sa formou čestného vyhlásenia.

Výška oprávnených
výdavkov na jeden
projekt:
28.2.2011

99 600 €

50%
min. 3000 €
max. 70000€

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
- projekty musia byť realizované na území SR a v rámci územia pôsobnosti MAS OZ KRAS ( Ardovo, Bohúňovo,
Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo,
Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silická, Slilická Brezová, Silická Jablonica, Slavec

MAS - KRAS, o. z.

Os 4 Leader
opatrenie:
4.1 Implementácia
Integrovanej stratégie
rozvoja územia
3. Kvalita služieb
Špecifický cieľ
Integrovanej stratégie
rozvoja území 3.1 Zvýšiť
vzdelanostnú úroveň
poskytovania služieb

3.1.1., kód vPRV:
331 – Vzdelávanie a informovanie

Oprávnené sú všetky vzdelávacie a informačné aktivity, ktoré súvisia s cieľmi opatrenia: všetky formy ďalšieho
vzdelávania, ktorých zameranie je v súlade s cieľmi opatrenia a príslušnými právnymi predpismi EÚ a SR.
Vzdelávacie aktivity určené pre podnikateľské subjekty a subjekty verejnej správy (obce, mestá a ich združenia a
občianske združenia) – tematicky zamerané najmä na:
- ekonomiku podnikateľského subjektu (napr. legislatíva, riadenie ekonomicky životaschopného podniku,
podnikateľský plán, diverzifikácia činností, spolupráca a rozvoj podnikov);
- zavádzanie nových metód a nástrojov práce a riadenia vo vidieckom priestore;
- manažment kvality;
Oprávneným žiadateľom sú subjekty – inštitúcie, pôsobiace v oblasti
- inovácie vo vidieckych oblastiach, zavádzanie informačných technológií, internetizácia;
poskytovania vzdelávacích a informačných služieb (štátne,
- ochranu životného prostredia (environmentálne vhodné technológie, alternatívne zdroje energie, separovaný
príspevkové, rozpočtové, verejno-právne, neziskové organizácie,
zber, využívanie biomasy, ochrana, tvorba a manažment krajiny, cieľová kvalita vidieckej krajiny a pod.);
občianske a záujmové združenia, profesijné komory, štátne podniky).
- obnovu a rozvoj vidieka;
- prístup Leader.

Výška oprávnených
výdavkov na jeden
projekt:
28.2.2011

265 600 €
min. 3 000 €
max. 50 000 €

100 %
(80 % EÚ, 20 % SR) v
oblastiach cieľa
Konvergencia

Nasledovné formy informačných aktivít:
- tvorba nových vzdelávacích programov;
- tvorba analýz vzdelávacích potrieb;
- krátkodobé kurzy, školenia, tréningy na získanie potrebných vedomostí a zručností;
- konferencie a semináre;
- televízne a rozhlasové kampane (ako sú propagačné aktivity, besedy, talk shows);
- výmenné informačné stáže a návštevy v tuzemsku a v EÚ;
- putovné aktivity k cieľovým skupinám;
- ďalšie formy, ako napríklad tlačené publikácie a webové portály, trvalý informačný a poradenský servis
zameraný na celoživotné vzdelávanie.
Uprednostňujú sa kombinácie uvedených foriem.

Oznamy
Oznámenie novozvoleným starostom obcí a primátorom miest
Pôdohospodárska platobná agentúra, sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci, upozorňuje všetkých novozvolených starostov obcí a primátorov miest, ktoré majú s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou uzatvorené zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že v zmysle zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku sú povinní písomne informovať Pôdohospodársku platobnú agentúru, sekciu projektových podpôr a štátnej pomoci , Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava 1, o zmene starostu/primátora v príslušnej obci/meste. K písomnej informácii je potrebné uviesť číslo zmluvy, ktorej sa oznamovacia povinnosť týka a priložiť kópie dokladov:
• osvedčenie o zvolení (§49 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí),
• doklad o zložení sľubu starostom (§ 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
Počet vyhotovení kópií dokladov musí zodpovedať počtu uzatvorených zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (napr. dve uzatvorené zmluvy = dve vyhotovenia každého dokladu).
Pre obce/mestá, ktoré majú uzatvorené zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku resp. majú podanú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na opatrenie implementované prostredníctvom osi 4 (LEADER), platí povinnosť zaslať hore uvedené doklady v príslušnom počte vyhotovení iba na Regionálne pracovisko Nitra, Akademická
4, P.O. BOX 6, 949 10 Nitra.

Postup podávania žiadosti o aktualizáciu LIPS
Pôdohospodárska platobná agentúra uverejnila dňa 20.01.2011 postup podávania žiadostí o aktualizáciu registra produkčných blokov LPIS.

Usmernenie Riadiaceho orgánu pre ROP č. 1/2011
Cieľom tohto usmernenia je informovať a upraviť postup žiadateľov o nenávratný finančný príspevok a prijímateľov v rámci Regionálneho operačného programu v súvislosti s prijatím zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, novelou zákona č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a usmerniť postup prijímateľov pri zmenách ich štatutárnych orgánov najmä v súvislosti s výsledkami komunálnych volieb v roku 2010.
Predmetom Usmernenia Riadiaceho orgánu pre ROP č. 1/2011 je:
- usmernenie k postupu zverejňovania zmlúv o poskytnutí NFP;
- usmernenie k úprave sadzby DPH v rámci ROP;
- usmernenie k postupu pri zmenách štatutárnych orgánov prijímateľov.
Na štátne dotácie na kotly a kolektory bude v roku 2011 k dispozícii vyše 2,6 milióna EUR
V roku 2011 budú pre posudzované žiadosti o dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu z Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach podľa Ministerstva hospodárstva SR k dispozícii prostriedky v celkovej sume 2 675 200,88 €.
Na program, ktorý nadobudol účinnosť 20. 4. 2009, bolo pôvodne vyčlenených 8 miliónov EUR. V roku 2009 získalo 603 prijímateľov pomoc v celkovej hodnote 499 541,05 € a v roku 2010 bola vyplatená 1810 prijímateľom dotácia v celkovej výške 1 858 070,35 € . Ako uviedlo ministerstvo hospodárstva, od spustenia programu bola vyplatená 2 413 prijímateľom
dotácia v celkovej výške 2 357 611,40 €.
Podľa ministerstva hospodárstva boli po rozpočtových opatreniach pre rok 2011 na realizáciu programu presunuté prostriedky v celkovej výške 4 311 929,65 €, z nich sa však musia ešte preplatiť dotácie schválené v období september až december 2010 vo výške 1 636 728,77 € pre 1702 prijímateľov.

