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Nové programové obdobie 2014 – 2020
Čerpanie nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie počas
programového obdobia 2014 -. 2020 bude možné prostredníctvom šiestich základných operačných
programov:
 Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI),
 Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP),
 Integrovaná infraštruktúra (OP II),
 Integrovaný regionálny operačný program (IROP),
 Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia (OP ĽZ),
 Efektívna verejná správa (OP EVS).
Samostatným režimom sa budú riadiť programy Technická pomoc, Rozvoj vidieka (PRV), Rybné
hospodárstvo (OP RH), Európska územná spolupráca a program INTERACT, ktoré sú riadené na základe
špecifických usmernení EK.
Novinkou na toto programové obdobie je od apríla 2013 zmena Centrálneho koordinačného orgánu
(CKO) pre eurofondy. Po schválení zmeny kompetenčného zákona v parlamente využívanie peňazí
Európskej únie koordinuje Úrad vlády SR namiesto ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR.
V programovom období 2014-2020 dostane SR z EÚ 20,29 miliárd eur, z tej to sumy SR odvedie 6,78
miliárd eur. V tomto období bude Slovensko čerpať eurofondy prostredníctvom šiestich základných
operačných programov vo výške:
1. Výskum a inovácie (2,226,8 mld. eur – ERDF)
2. Integrovaná infraštruktúra (3,966,6 mld. eur KF/ERDF)
3. Ľudské zdroje (2,204,9 mld. eur – ESF)
4. Kvalita životného prostredia (3,137,9 mld. eur KF/ERDF)
5. Integrovaný regionálny operačný program (1,754,5 mld. eur- ERDF)
6. Efektívna verejná správa (278,4 mil. eur – ESF)
Samostatným režimom sa budú riadiť programy:
Technická pomoc (159,1 mil. eur – ERDF)
Rozvoj vidieka (1,545 mld. eur - EPFRV)
Rybné hospodárstvo (15,8 mil. eur – EFNRH)
Európska územná spolupráca (321 mil. eur)
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Operačné programy a ich prerozdelenie financovania z jednotlivých fondov pre Bratislavský kraj sú
znázornené v nasledujúcej tabuľke:
OP
OP VaI

IROP
OP ĽZ
OP KŽP
OP EVS

RO/SORO

Fond

Alokácia (EŠIF)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

ERDF

104,1

Ministerstvo hospodárstva SR

ERDF

64,8

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

ERDF

56

Ministerstvo kultúry SR

ERDF

21

ESF

57,5

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR

ERDF

10

Ministerstvo hospodárstva SR

ERDF

4

ESF

9,5

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo vnútra SR
SPOLU

327 mil. eur

V programovom období 2007 – 2013 v rámci Operačného programu Bratislavský kraj (OPBK) bolo
možné čerpať štrukturálne fondy z Európskej Únie pre:
 Integrovaná doprava
 Regenerácia sídel
 Cykloturistika
 Informatizácia spoločnosti
 Podpora MSP
Z Operačného programu Vzdelávanie 2007-2013 (OPV) bolo možné na území Bratislavského kraja čerpať
finančné prostriedky v rámci Prioritnej osi 4, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre
Bratislavský kraj, a z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 2007 – 2013 (OP ZaSI) bolo
možné čerpať finančné prostriedky v rámci Prioritnej osi 3, Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie
a budovanie kapacít v BSK.
V novom programovom období 2014-2020 BSK je možné čerpať štrukturálne fondy v rámci IROP 20142020 a OPĽZ 2014-2020 pre :
 Integrovaná doprava
 Cyklodoprava
 Cesty II. a III. triedy
 Sociálne služby
 Materské školy
 Centrá odborného vzdelávania a prípravy
 Základné školy
 Kultúrny a kreatívny priemysel
Prehľad oblasti podpory a výška finančnej alokácie v rámci jednotlivých operačných programov za
obdobie 2007-2013 a 2014-2020:
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OPBK 2007-2013

IROP 2014-2020

OPV + OPZaSI 2007 – 2013

Informácie o priebežnom stave programového obdobia na roky 2014 – 2020 môžete sledovať na stránke
http://www.nsrr.sk/sk/programove-obdobie-2014---2020/

Z dôvodu aktuálne prebiehajúcich zmien v rámci operačných programov na programové
obdobie 2014 – 2020 budeme informácie o dostupných programoch pre mestá a obce
aktualizovať neskôr.
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Oblasť vzdelávania
Materské školy
Infraštruktúrne projekty
Cieľ: zvýšenie kapacity materských škôl pre obyvateľov BSK
Problém: žiadosť o NFP budú podávať najmä tie obce, ktoré potrebujú zväčšiť kapacitu existujúcich
materských škôl, prípadne prispôsobujú existujúce MŠ pre zvýšený počet detí. Oprávneným
opatrením je aj vybudovanie nových MŠ.
Rámcové aktivity: komplexná modernizácia materských škôl vrátane areálov, komplexné budovanie
nových materských škôl vrátane areálov, investovanie do vnútorného vybavenia materských škôl,
energetická efektívnosť, integračné prvky pre ohrozené skupiny obyvateľov sociálnym vylúčením
(ŤZP)
Očakávaný výsledok podpory: zvýšenie kapacity materských škôl, zlepšenie dostupnosti materských
škôl

 Zdroj financovania: IROP 2014-2020, prioritná os 2, špecifický cieľ 2.2.1
Mäkké projekty
Cieľ: zvýšiť kvalitu vzdelávania na ZŠ
Rámcové aktivity: podpora zariadení a služieb pre deti za účelom zosúlaďovania rodinného
a pracovného života (jasle, škôlky, opatrovateľky a pod.).
Očakávaný výsledok podpory: zvýšenie zamestnanosti rodičov najmä žien s deťmi vo veku do 3
rokov/6 rokov, zvýšenie počtu zariadení služieb starostlivosti o deti najmä vo veku do 3 rokov

 Zdroj financovania: OPĽZ 2014 – 2020, prioritná os 2, špecifický cieľ 2.3.1

Základné školy
Infraštruktúrne projekty
Cieľ: zlepšenie podmienok pre výučbu technických, prírodovedných a jazykových predmetov na
základných školách.
Problém: žiadosť o NFP budú podávať najmä tie obce/základné školy, ktoré nemajú vôbec učebne,
respektíve vyučujú technické, prírodovedné a jazykové predmety v priestoroch, ktoré nevyhovujú
súčasným požiadavkám pedagógov a žiakov. Učebne nedisponujú pomôckami, materiálom,
vybavením a priestorovou dispozíciou ako aj bezpečnostnými prvkami vhodnými pre interaktívnu
výučbu s možnosťami overovania teoretických vedomostí pokusmi v simulovaných podmienkach.
Rámcové aktivity: modernizácia jazykových učební, modernizácia školských knižníc, modernizácia
prírodovedných učební a laboratórií, budovanie prvkov inkluzívneho vzdelávania pre potreby žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (bezbariérovosť, kompenzačné pomôcky), úprava
pozemkov pre účely environmentálnej a ekologickej výchovy, zavádzanie IKT.
Očakávaný výsledok podpory: zlepšenie kompetencií žiakov základných škôl v jazykoch, technický a
prírodovedných predmetoch

 Zdroj financovania: IROP 2014-2020, prioritná os 2, špecifický cieľ 2.2.2
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Mäkké projekty
Cieľ: zvýšiť kvalitu vzdelávania na ZŠ
Rámcové aktivity: zvýšenie záujmu žiakov ZŠ o odborné vzdelávanie a prípravu vrátane odborného
a kariérneho poradenstva, tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na
zvýšenie prírodovedných, matematických, environmentálnych, technických, jazykových, IKT
zručností a finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia,
tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na podporu inkluzívneho
vzdelávania, napr. realizácia celodenného výchovného systému na ZŠ, pôsobenie pedagogických
asistentov a odborných zamestnancov v ZŠ, spolupráca s rodičmi a komunitou, aktivity podporujúce
interkultúrne prostredie, podpora inovatívnych a alternatívnych foriem vzdelávania a vyučovacích
metód, podpora rozvoja a overovania kľúčových kompetencií a gramotností žiakov
Očakávaný výsledok podpory: zvýšenie matematických, prírodovedných, technických, jazykových
a IKT zručností a finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického
myslenia žiakov ZŠ a SŠ, zvýšené uplatnenie modelu inkluzívneho vzdelávania v školách

 Zdroj financovania: OPĽZ 2014 – 2020, prioritná os 1, špecifický cieľ 1.1.1

Oblasť sociálnych služieb
Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia (ZŤP),
Infraštruktúrne projekty
Cieľ: podporiť vytvorenie takej siete sociálnych služieb, ktoré budú preferovať zotrvanie zdravotne
ťažko postihnutých v ich domácom prostredí, respektíve v prostredí, ktoré sa podobá domácemu
prostrediu.
Problém: žiadosť o NFP budú podávať obce, v ktorých žiadosti o poskytnutie sociálne služby na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu prevyšujú súčasnú schopnosť tieto služby poskytnúť, prípadne obec sociálne
služby poskytuje v zariadení, ktoré nevyhovuje súčasným požiadavkám ZŤP. Obce budú môcť
podporiť, prípadne vytvoriť ambulantnú formy sociálnych služieb, teda nasledujúce typy sociálnych
služieb: zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov
sociálnych služieb, denný stacionár.
Rámcové aktivity: rekonštrukcia (vrátane rozširovania) a modernizácia existujúcich objektov
komunitných zariadení sociálnych služieb (primárne ambulantné zariadenia sociálnych služieb,
podporované bývanie), budovanie nových objektov komunitných zariadení sociálnych služieb
(primárne ambulantné zariadenia sociálnych služieb, podporované bývanie), investovanie do
materiálno technického vybavenia komunitných zariadení sociálnych služieb, energetická
efektívnosť, implementácia univerzálneho dizajnu
Očakávaný výsledok podpory: zvyšovanie kvalitatívnej a kvantitatívnej dostupnosti komunitných
zariadení sociálnych služieb

 Zdroj financovania: IROP 2014-2020, prioritná os 2, špecifický cieľ 2.2.1
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Mäkké projekty
Cieľ: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
Rámcové aktivity: podpora rozvoja vybraných sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení
(napr. služby včasnej intervencie, podpora samostatného bývania, podporované bývanie, podpora
sociálnej práce s rodinami v ich prirodzenom prostredí, podpora opatrovateľskej služby a iné,
podpora rozvoja a vzdelávania zamestnancov, ktorí poskytujú služby alebo zabezpečujú starostlivosť
o klientov a kľúčových aktérov v procese deinštitucionalizácie, podpora zriaďovateľov pri vytváraní
personálnych zdrojov pre manažovanie procesov deinštitucionalizácie a rozvoja komunitnej
starostlivosti, podpora programov a aktivít zameraných na klientov v procese deinštitucionalizácie
a komunitných službách (napr. podpora individuálnych plánov v sociálnych službách, individuálnych
plánov rozvoja osobnosti dieťaťa, špecifickej prípravy klientov), podpora výkonu odborných činností
(sociálnej práce, psychológie, pedagogiky a iné) v prirodzenom prostredí klientov a systémových
zmien
Očakávaný výsledok podpory: zvýšiť percentuálny pomer sociálnych služieb poskytovaných
ambulantnou a terénnou formou na úrovni komunity

 Zdroj financovania IROP 2014 – 2020, prioritná os 3, špecifický cieľ 3.2.1
Cezhraničné projekty
Cieľ: Posilnenie inštitucionálnej kooperácie na cezhraničnom programovom území
Rámcové aktivity:
 Spolupráca na inštitucionálnej úrovni za účelom lepšieho zvládnutia výziev v zdravotníctve a
sociálnej sfére alebo v boji s chudobou; východiská riešení vytvorené analýzou
organizačného a právneho rámca, tvorba nových stratégií a strednodobých akčných plánov;
nová koordinovaná ponuka v oblasti verejných služieb.
 Nové aktivity a budovanie kapacít strategického plánovania, napr. tvorbou nových
partnerstiev, prístupom k zdrojom, nové participatívne aktivity a tvorba optimálnych
nástrojov (cezhraničné východiská pre plánovanie a projektovanie atď.);

 Zdroj financovania: INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko, prioritná os 3

Oblasť kultúry
Kultúrny kreatívny priemysel
Infraštruktúrne projekty
Cieľ: Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom
a kreatívnom sektore
Rámcové aktivity:
Rozvoj kreatívneho talentu, jeho podnikateľského ducha a podpora netechnologických inovácií
s použitím informačných technológií bude zabezpečená prostredníctvom zakladania kreatívnych
centier a podpory kreatívnych činností. Kreatívne centrum bude inštitúciou, ktorá bude vytvárať
organizačnú a podnikateľskú kultúru a bude umožňovať nasledujúce služby kreatívnym osobám a
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subjektom:
- služby otvoreného ateliéru
- služby kreatívneho inkubátora
networkingové služby (sieťovanie)
- služby zvýhodneného dlhodobého prenájmu pracovného priestoru a technológií
- služby zvýhodneného krátkodobého prenájmu pracovného priestoru a technológií
- komerčné prenájmy
- Podpora dopytu po kreatívnej tvorbe tzv. nových talentov (emergingtalents) v podporených
kreatívnych centrách
propagačné aktivity:
- výstavno-prezentačné činnosti nekomerčného charakteru
- osvetová činnosť
- služby zákazníkom
- zvyšovanie povedomia o kultúrnom a kreatívnom priemysle (konferencie, workshopy,
kampane, prehliadky, nie však samotné festivaly, či podobné aktivity bez jasného prepojenia
s činnosťou kreatívnych centier)
- cielená podpora výkonu koordinovanej a kontinuálnej propagácie výsledkov činností KKS
- vybudovanie výstavných, prezentačných a distribučných priestorov
Očakávaný výsledok podpory: Zvyšovanie počtu pracovných miest v kultúrno-kreatívnych centrách

 Zdroj financovania: IROP 2014 – 2020, prioritná os 3, špecifický cieľ 3.1

Oblasť dopravy
Integrovaná doprava
Infraštruktúrne projekty
Cieľ: ponúknuť obyvateľom jednoduchú možnosť kombinovať rôzne formy dopravy pri dennej
dochádzke (auto, vlak, autobus, bicykel, pešia doprava)
Problém: žiadosť o NFP budú podávať v prvom rade obce, ktoré sa nachádzajú na trasách koľajovej
dopravy kde budú môcť vybudovať prestupný terminál s parkovaním pre autá a bicykle, informačný
systém a obratisko pre autobusy. V druhom rade žiadosť o NFP budú podávať obce a mestá, ktoré sú
na križovatke spojov mestskej a prímestskej dopravy, respektíve prímestskej a prímestskej dopravy.
Súčasťou projektov bude aj zvyšovanie atraktivity, dostupnosti a bezpečnosti na zastávkach
prímestskej dopravy ako aj budovanie cyklochodníkov k zastávkam integrovanej dopravy, tam kde je
vybudovanie bude ekonomicky a technicky vhodné.
Rámcové aktivity pre podporu integrovanej dopravy: modernizácia a výstavba prestupných
terminálov; modernizácia a výstavba integrovaných zastávok; zavádzanie opatrení preferencie
verejnej osobnej dopravy; modernizácia existujúcich a zavádzanie nových integrovaných dopravných
systémov (informačné systémy, predajné automaty, označovače lístkov, predajné automaty);
“environmentalizácia“ existujúceho vozidlového parku (inštalácia filtrov), záchytné parkoviská,
doplnková infraštruktúry pre cyklodopravu.
Rámcové aktivity pre podporu nemotorovej dopravy: budovanie cyklistickej infraštruktúry s
napojením na integrované dopravné systémy – napr. terminály, zastávky (komunikácie a doplnková
infraštruktúry); budovanie prvkov upokojenia dopravy; revitalizácia verejných priestorov s cieľom
uprednostnenia verejnej osobnej dopravy a nemotorovej dopravy; zvyšovanie bezpečnosti
zraniteľných účastníkov cestnej premávky; odstraňovanie bariér pre peších a cyklistov.
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Očakávaný výsledok podpory: zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy

 Zdroj financovania: IROP 2014-2020, prioritná os 1, špecifický cieľ 1.2.1, 1.2.2

Oblasť prírodného a kultúrneho dedičstva
Odpady
Infraštruktúrne projekty
Cieľ: Zabezpečiť nakladanie s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a za účelom
plnenia požiadaviek environmentálneho acquis
Rámcové aktivity:
 Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie
nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov
a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
 Príprava na opätovné použite a recyklácia nebezpečných odpadov
Výsledok podpory: zvýšený podiel zhodnocovaných odpadov

 Zdroj financovania: OP KŽP 2014-2020, prioritná os 1

Vodné hospodárstvo
Infraštruktúrne projekty
Cieľ: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácií nad 2000 EO
v zmysle záväzkov voči EÚ
Rámcové aktivity:
 Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 2 000 EO v
zmysle záväzkov SR voči EÚ
 Podpora realizácie infraštruktúry v oblasti odkanalizovania a čistenia odpadových vôd, ktoré
prispejú k zlepšeniu kvality vody v chránených vodohospodárskych oblastiach, kde bol
identifikovaný zlý stav vôd
Výsledok podpory:
Zvýšený podiel obyvateľstva napojeného na kanalizačnú sieť
Zvýšený podiel komunálnych odpadových vôd čistených v súlade s legislatívou SR a EÚ
Cieľ: Zvýšenie spoľahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd
v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody verejnými vodovodmi
Rámcové aktivity: Zabezpečenie podmienok v oblasti zásobovania obyvateľov SR bezpečnou pitnou
vodou z verejných vodovodov
Výsledok podpory: Zvýšený podiel obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou
Cieľ: Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu
podzemných a povrchových vôd
Rámcové aktivity:
 Zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér vo
vodných tokoch a ich realizáciu za účelom podpory biodiverzity a zabezpečovania
11



ekosystémových služieb
Podpora zefektívnenia nástrojov komerčného a informačného charakteru uplatňovaných
v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva

Výsledok podpory: Zlepšený stav vôd v SR v súlade s legislatívou SR a EÚ

 Zdroj financovania: OP KŽP 2014-2020, prioritná os 1, špecifický cieľ 1, 2 a 3

Ovzdušie
Infraštruktúrne projekty
Cieľ: Znížiť znečisťovanie ovzdušia a zlepšiť jeho kvalitu
Rámcové aktivity:
 Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia
realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice
o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom
ovzduší v Európe
 Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia, informovanie o ochrane ovzdušia a integrovanej
prevencii a kontrole znečistenia
Výsledok podpory: Znížené znečisťovanie a zvýšená kvalita ovzdušia

 Zdroj financovania: OP KŽP 2014-2020, prioritná os 1, špecifický cieľ 1

Protipovodňové opatrenia
Infraštruktúrne projekty
Cieľ: Znížiť riziko povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy realizáciou adaptačných opatrení,
najmä preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami
Rámcové aktivity:
 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok
 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov
v extraviláne obcí
 Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)
 Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej
adaptácie
Výsledok podpory: Zvýšená úroveň adaptácie na zmenu klímy so zameraním na ochranu pred
povodňami
Cieľ: Zlepšiť účinnosť sanácie, revitalizácie a zabezpečenia úložísk ťažobného odpadu
Rámcové aktivity:
Rekultivácia uzavretých úložísk a opustených úložísk ťažobného odpadu
(v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“)
Výsledok podpory: Znížené riziko kontaminácie prostredia z uzavretých úložísk a opustených úložísk
ťažobného odpadu

 Zdroj financovania: OP KŽP 2014-2020, prioritná os 2, špecifický cieľ 1 a 2
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Ochrana a obnova biodiverzity a pôdy – NATURA 2000
Infraštruktúrne projekty
Cieľ: Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov, posilnenie biodiverzity a zlepšenie stavu
ekosystémov
Rámcové aktivity:
 Dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie
chránené územia a druhy (vrátane území medzinárodného významu)
 Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie,
obnovy a budovania zelenej infraštruktúry a eliminácie nepôvodných a inváznych druhov
 Zlepšenie informovanosti a zapojenia kľúčových sektorov a verejnosti na úseku ochrany prírody
a krajiny
Výsledok podpory: Posilnenie biologickej diverzity

 Zdroj financovania: OP KŽP 2014-2020, prioritná os 1, špecifický cieľ 1

Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov
Infraštruktúrne projekty
Cieľ: Zvýšenie výkonu malých zariadení na využívanie OZE v Bratislavskom samosprávnom kraji
Rámcové aktivity:
 Inštalácia malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Výsledok podpory:
 Zníženie emisií skleníkových plynov
 Zvýšenie podielu tepla z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe
 Zvýšený podiel elektriny z OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe

 Zdroj financovania: OP KŽP 2014-2020, prioritná os 4, špecifický cieľ 2
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Oblasť cezhraničnej spolupráce SK-AT
Školstvo

Cieľ: Zlepšenie v oblasti vzdelávania pomocou programov vysokej kvality
Rámcové aktivity:
 Projekty kooperácie, ktoré majú za cieľ aktívnu účasť učiteľov, riadiacich pracovníkov škôl,
rodičov a širokej verejnosti, napr. v materských školách, v predškolskom vzdelávaní a v
oblasti školského vzdelávania na ZŠ a na stredných odborných školách


Vypracovanie spoločných vzdelávacích programov a programov ďalšieho vzdelávania, resp.
zlepšenie ich kvality, a to za účelom získania schopností, po ktorých je dopyt na trhu práce



Výmenné programy pre žiakov, študentov a pedagógov



Tvorba spoločných učebných plánov a osnov pre univerzity a ich pilotná realizácia

 Zdroj financovania: INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko, prioritná os 3

Doprava

Cieľ: Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti vďaka strategickým investíciám do cestnej dopravnej siete
Rámcové aktivity:
 Naprojektovanie, výstavba a vylepšenie hraničných priechodov (a príjazdových ciest k nim)
pozdĺž rieky Moravy.


Odstránenie kapacitne nepostačujúcich miest v cezhraničnej verejnej doprave (opatrenia
spojené s prípravou projektov a plánovanie, prípadne pilotné opatrenia)



Tvorba koordinovaných stratégií, koncepcií a akčných plánov pre optimálnu organizáciu
verejných dopravných spojení (napr. pomocou integrovanej dopravy), manažment mobility,
podpora pešej dopravy a cyklodopravy, e-mobilita, bezpečnosť cestnej premávky, prípadne
pilotné opatrenia



Podpora ekologickej dopravy v cestovnom ruchu (napr. zvládnutie takzvanej „poslednej
míle“ od zástavky MHD k cieľu cesty, logistika batožiny, zlepšená informovanosť a flexibilná
ponuka mobility priamo na mieste)

 Zdroj financovania: INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko, prioritná os 2
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Ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva

Cieľ: Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
Rámcové aktivity:
 Aktivity nasmerované na zosúladenie záujmov ochrany prírody a vody so záujmami v oblasti
protipovodňovej ochrany a výstavby dopravnej infraštruktúry sídel prostredníctvom
multisektorálnych partnerstiev, prepojenie biotopov a koridorov pomocou odstránenia
bariér (napr. stavby zelených mostov ponad cesty a diaľnice), menšou intenzitou využitia
územia, ekológiou vodstiev, zlepšenými princípmi územného plánovania a rámcovými
smernicami. Mimoriadna pozornosť sa musí venovať nadregionálnym koridorom, ako aj
chráneným oblastiam a ich bezprostrednému okoliu.
 Podpora ochrany, rekonštrukcie, rozvoja a využívania kultúrneho, resp. prírodného
dedičstva (materiálneho alebo imateriálneho charakteru) s cezhraničnou dimenziou a za
zohľadnenia udržateľnosti, napr. aktivitami v turizme takého druhu, ktorý nebude mať
negatívny dopad na prostredie
 Rozvoj turisticky atraktívnych lokalít
 Spoločná podpora cykloturistiky (napr. Moravská cyklotrasa), vybudovanie
cykloodpočívadiel, požičovní bicyklov, zlepšenie cyklistických trás za zohľadnenia
cezhraničnej dimenzie a s cieľom minimálnych negatívnych dopadov na životné prostredie,
 Budovanie náučných chodníkov v chránených prírodných areáloch (napr. CHKO Záhorie) za
účelom ekovýchovy, ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva (napr. národné kultúrne
pamiatky)
 Aktivity v oblasti manažmentu mobility (ekologická doprava) ako prvok cezhraničného
destinačného manažmentu pri marketingu produktov cestovného ruchu

 Zdroj financovania: INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko, prioritná os 1

Inštitucionálna spolupráca
Cieľ: Posilnenie inštitucionálnych kapacít verejných orgánov a zainteresovaných strán a efektivity
verejnej správy
Rámcové aktivity:
 Strešné projekty na podporu malých cezhraničných iniciatív za účelom prinesenia témy
bližšie k verejnosti so záujmom o ňu
 Integrované rámcové a akčné plány v oblasti územného plánovania, a to predovšetkým v
oblastiach s mimoriadnymi cezhraničnými črtami ako napr. predovšetkým región medzi
Dunajom, Moravou a Dyjou, obce hraničiace s Bratislavou v Burgenlandsku a Dolnom
Rakúsku a región TwinCities (Bratislava a Viedeň);
 Nové aktivity a budovanie kapacít strategického plánovania, napr. tvorbou nových
partnerstiev, prístupom k zdrojom, nové participatívne aktivity a tvorba optimálnych
nástrojov (cezhraničné východiská pre plánovanie a projektovanie atď.)
 Spolupráca na inštitucionálnej úrovni za účelom lepšieho zvládnutia výziev v zdravotníctve
a sociálnej sfére alebo v boji s chudobou; východiská riešení vytvorené analýzou
organizačného a právneho rámca, tvorba nových stratégií a strednodobých akčných plánov;
nová koordinovaná ponuka v oblasti verejných služieb

 Zdroj financovania: INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko, prioritná os 3
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Oblasť cezhraničnej spolupráce SK-HU
Ochrana prírody a kultúrne dedičstvo

Cieľ: Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov;
Rámcové aktivity:
 Udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva v pohraničnom regióne
 Rozvoj oblastí riek Dunaj a Malý Dunaj – budovanie prístavísk, požičovní člnov a zvyšovanie
kvality vybavenia pre vodákov, organizovanie športovo-rekreačných plavieb
 Zvyšovanie ekologickej stability programového územia.
 Budovanie náučných chodníkov v chránených prírodných areáloch (CHKO Dunajské Luhy) za
účelom ekovýchovy, ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva (Národné kultúrne pamiatky,
napr.: synagóga v Senci, kaštieľ v Čunove – transformácia na Ekocentrum)
 Rozvoj turisticky atraktívnych lokalít – Limes Romanus, oblasť Malého Dunaja, Zdrž Hrušov
 Podpora regionálnych produktov, značiek a tradícií – farmárske trhy
 Aktivity nasmerované na zosúladenie záujmov ochrany prírody a vody so záujmami v oblasti
protipovodňovej ochrany na Žitnom ostrove

 Zdroj financovania: INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarská republika,
prioritná os 1

Verejná správa
Cieľ: Rozvoj cezhraničnej oblasti prostredníctvom spolupráce inštitúcií a súkromných osôb
Rámcové aktivity:
 Výmena skúseností a kapacít vo verejnej správe
 Výmena skúseností a spolupráca v oblasti zdravotníctva, sociálnych služieb, krízového
manažmentu (záchranné zložky)
 Výmena skúseností a spolupráca v oblasti vzdelávania a trhu práce
 Výmena skúseností a spolupráca v oblasti CR a kultúry (KOCR, OOCR)
 Technická pomoc pre žiadateľov (zriadenie regionálneho kontaktného bodu pre žiadateľov z
územia BSK)
 Podpora malých miestnych iniciatív (Fond mikroprojektov)
 Inovatívny čin roka

 Zdroj financovania: INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarská republika,
priorit. os 4

Fond mikroprojektov
Podpora malých miestnych iniciatív: organizovanie spoločných kultúrnych podujatí (napr.
workshopov, umeleckých súťaží, výstav, festivalov, osláv), ochrana a zachovanie kultúrneho
dedičstva, vydavateľská činnosť, propagácia cezhraničnej spolupráce v rôznych oblastiach (napr.
vydanie publikácie, brožúry alebo katalógov), podujatia z oblasti športu, turistiky a rekreácie (napr.
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športové preteky, súťaže, vzdelávacie tábory, stretnutia), propagácie prírodných krás, informačné
aktivity: internetové stránky, informátor, informačné brožúry a letáky, informačné tabule, plagáty,
rozhlasové a televízne relácie, ochrana a propagácia prírodného dedičstva, organizácia konferencií,
seminárov a workshopov, organizácia veľtrhov, vytváranie sietí spolupráce na základe
inštitucionálneho prepojenia sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a iných organizácii, pôsobiť v
oblasti aktívnej staroby a predlžovania obdobia produktívneho života, aktivity s cieľom zlepšenia
kvality a prístupu ku vzdelaniu a školeniam na úrovni základného, odborného a vysokoškolského
stupňa, realizácia malých investícii v oblasti verejnej infraštruktúry súvisiacimi s podporou aktivít v
oblasti kultúry, športu, turistiky a ochrany životného prostredia.
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Oblasť základné služby a obnova dedín
Obnoviteľné zdroje energie
Infraštruktúrne projekty
Cieľ: Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Problém: Žiadosť o NFP budú podávať obce do 1000 obyvateľov vo vidieckych oblastiach, ktoré majú
záujem o využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Rámcové aktivity: Výstavba nových zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre
spotrebu energie v budove, rekonštrukcia/oprava/modernizácia zariadení na využívanie
obnoviteľných zdrojov energie
Výsledok podpory: Zvýšené využívanie obnoviteľných zdrojov energie a s tým súvisiaca úspora
nákladov na vykurovanie a ohrev vody v budovách vo vlastníctve obce

 Zdroj financovania: PRV 2014 – 2020, Opatrenie 7. Podopatrenie 7.2

Infraštruktúra malých rozmerov
Infraštruktúrne projekty
Cieľ: Rozširovanie a zlepšenie všetkých druhov malých infraštruktúr v obciach
Problém: Žiadosť o NFP budú podávať obce do 1000 obyvateľov (prípadne združenia obcí), ktoré
potrebujú dobudovať prípadne skvalitniť malé infraštruktúry, ako napr.: kanalizácia, vodovod, ČOV,
miestne komunikácie, záchytné parkoviská, zástavky.
Rámcové aktivity: Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia a dostavba kanalizácie, vodovodu, ČOV.
Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii, mostov, lávok, mostov, chodníkov, záchytných
parkovísk a autobusových zastávok. Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov.
Prehlbovanie obecných studní.
Výsledok podpory: Skvalitnenie rôznych druhov malej infraštruktúry v obci a s tým súvisiace
skvalitnenie života občanov obce.

 Zdroj financovania: PRV 2014 – 2020, Opatrenie 7. Podopatrenie 7.2

Širokopásmový internet
Infraštruktúrne projekty
Cieľ: Vytvorenie prístupu k širokopásmovému internetu v obci
Problém: Žiadosť o NFP budú podávať obce do 500 obyvateľov (prípadne združenia obcí), ktoré
v súčasnosti nie sú pokryté širokopásmovým internetom (tzv. biele miesta na mape pokrytia
širokopásmovým internetom).
Rámcové aktivity: Vybudovanie pripojenia na širokopásmový internet v obci (min. rýchlosť 30 MB/s)
Výsledok podpory: Zavedenie širokopásmového internetu do obce a prostredníctvom toho ďalšie
skvalitnenie života obyvateľov obce
18

 Zdroj financovania: PRV 2014 – 2020, Opatrenie 7. Podopatrenie 7.3

Miestne základné služby
Infraštruktúrne projekty
Cieľ: Vytváranie, zlepšovanie a rozširovanie miestnych základných služieb
Problém: Žiadosť o NFP budú podávať obce do 1000 obyvateľov, ktoré chcú zvyšovať kvalitu života a
miestnych základných služieb, ako napríklad zlepšovanie vzhľadu obce a vytváranie podmienok pre
trávenie voľného času.
Rámcové aktivity: Úprava verejných priestranstiev. Tvorba parkov. Výstavba prípadne rekonštrukcia
športovísk, detských ihrísk, amfiteátrov. Výstavba prípadne rekonštrukcia domu smútku.
Odstraňovanie divokých skládok odpadov. Zvýšenie bezpečnosti v obci prostredníctvom kamier
alebo iných bezpečnostných zariadení. Rekonštrukcie nevyužívaných budov za účelom rozvoja
podnikateľskej činnosti v obci.
Výsledok podpory: Skvalitnenie verejných priestranstiev v obci, vytvorenie nových voľnočasových
možností v obci pre obyvateľov obce. Zvýšenie bezpečnosti v obci. Skvalitnenie života občanov
v obci.

 Zdroj financovania: PRV 2014 – 2020, Opatrenie 7. Podopatrenie 7.4

Vidiecky cestovný ruch
Infraštruktúrne projekty
Cieľ: Rozvoj vidieckeho cestovného ruchu
Problém: Žiadosť o NFP budú podávať obce do 1000 obyvateľov, ktoré potrebujú investovať do
rekonštrukcie turisticky zaujímavých bodov ( národné kultúrne pamiatky, pamiatkové územia
a pod.), alebo chcú investovať do rekreačnej infraštruktúry, prípadne chcú investovať do propagácie
svojho územia a turistických miest.
Rámcové aktivity: Zriadenie múzejných a galerijných zariadení. Obnova turisticky atraktívnych
bodov a zlepšenie prípadne rekonštrukcia príslušnej infraštruktúry. Budovanie a obnova turistických
informačných tabúľ. Budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov. Propagácia územia
rôznymi spôsobmi. Budovanie prípadne rekonštrukcia náučných chodníkov a cykloturistických
chodníkov. Výstavba vyhliadkových veží. Budovanie a údržba turistického a cykloturistického
značenia.
Výsledok podpory: Skvalitnenie služieb v oblasti cestovného ruchu v obci a s tým súvisiaci
potenciálny nárast turistov.

 Zdroj financovania: PRV 2014 – 2020, Opatrenie 7. Podopatrenie 7.5

Investície do hmotného majetku
Infraštruktúrne projekty
Cieľ: Prevencia pred prírodnými rizikami, zamedzenie erózie pôd, vylepšenie vodného režimu
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a zvýšenie ekologickej stability v krajine.
Problém: Žiadosť o NFP budú podávať najmä tie obce, ktoré potrebujú skvalitniť systém poľných
ciest za účelom znižovania dopravných nákladov na prepravu materiálov (osivo a pod.) a tiež
skvalitniť systém protieróznych a protipovodňových zariadení.
Rámcové aktivity: výstavba, vylepšenie alebo úprava hmotného majetku, t.j. poľné cesty,
protierózne a protipovodňové zariadenia. Úprava vodných tokov a výstavba vodohospodárskych
zariadení, výsadba zelene.
Výsledok podpory: Skvalitnenie existujúcich zariadení protipovodňovej a protieróznej ochrany,
regulácia vodných tokov, zvýšenie ekologickej stability v krajine prostredníctvom napr. výsadby
zelene

 Zdroj financovania: PRV 2014 – 2020, Opatrenie 4. Podopatrenie 4.3

LEADER - MAS
Infraštruktúrne a mäkké projekty
Oblasti, ktoré budú môcť MAS v rámci stratégií CLLD financovať z EPFRV
1. Konkurencieschopnosť a diverzifikácia poľnohospodárstva a lesníctva
Podpora podnikov, malých fariem, mladých farmárov za cieľom zvýšenia
konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesníctva, podpora začatia podnikania,
investície do spracovania miestnych výrobkov, diverzifikácia poľnohospodárskej výroby
2. Kvalita života
Obnova a rozvoj obcí cez investície do drobnej infraštruktúry a miestnych služieb,
zveľaďovanie vidieckeho priestoru, vytváranie podmienok pre podnikateľskú, komunitnú,
spolkovú a športovú činnosť obyvateľov
3. Vidiecky cestovný ruch (VCR)
Verejné a súkromné investície do rozvoja VCR na podporu využitia potenciálu VCR, na
zlepšenie kvalít služieb, na podporu agroturizmu a propagácie a do infraštruktúry VCR
4. Technológie šetrné k životnému prostrediu, inovácie a vedomostná základňa vo vidieckych
oblastiach a využívanie IKT
Vzdelávacie a informačné akcie, výmenné návštevy podnikov, zameranie na zavádzanie
inovácií, zlepšenie výkonnosti podnikov, prenos vedomostí v oblasti VCR, investície
podporujúce využívanie IKT
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Finančné prostriedky

IROP 2014-2020 iba
BSK

151 411 452 €

OPĽZ 2014-2020 iba BSK

114 560 500 €

Integrovaná doprava

4 000 000 €

Terciárne vzdelávanie

12 000 000 €

Cesty II a III triedy

36 000 000 €

Vzdelávanie a odborná príprava

12 000 000 €

Cyklodoprava

2 000 000 €

Rovnosť medzi mužmi a ženami

33 000 000 €

Sociálne služby

21 826 394 €

Zamestnanosť

20 146 176 €

Materské školy

16 000 000 €

MRK

8 634 074 €

Základné školy

8 000 000 €

Boj proti všetkým formám
diskriminácie

5 756 050 €

18 000 000 €

Kvalitné sociálne služby

20 146 175 €

40 000 000 €

Podpora sociálneho podnikania

2 878 025 €

Centrá odborného
vzdelávania a p.
Kultúrny a kreatívny
priemysel

Program SK-AT
Program SK-HU

Programy cezhraničnej spolupráce SK – AT, SK – HU 2014-2020
76 000 000 € (EFRR) pre celý program
155 000 000 € (EFRR) pre celý program

OPKŽP 2014 – 2020
Prioritná os 1: odpady, voda, kanál, NATURA 1 441 766 000 € (KF) celé SR
2000, ovzdušie
Prioritná os 2: zmena klímy
419 346 261 € (KF) celé SR
Prioritná os 4: energeticky efektívne 1 328 212 € (EFRR) BSK
nízkouhlíkové hospodárstvo

Opatrenie

Podopatrenie

Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

Miera
podpory

Operácia

Využitie obnoviteľných zdrojov energie

100%

7.2.

Investície do všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov

100%

7.3.
7.4.

Budovanie širokopásmového internetu
Investície do miestnych základných služieb

100%
100%

7
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Financie

1 673 150 €
(verejné výdavky
spolu)

7.5.
19

19.2.

Rozvoj a marketing vidieckeho cestovného
ruchu
Implementácia opatrení v rámci CLLD
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100%
100%

DOTÁCIE ÚRADU VLÁDY SR
Dotácie z rozpočtovej kapitoly Úradu vlády SR sa môžu poskytovať v oblastiach:
-

-

podpora zachovania, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín
o edičná činnosť
o aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov
o aktivity kultúrnych a cirkevných inštitúcií
o kultúrne aktivity a umelecká tvorba
o vzdelávacie projekty
o záujmová činnosť a využitie voľného času
o zahraničné, medzinárodné kultúrne aktivity
podpora výchovy a vzdelávania k právam menšín
podpora ochrany národných kultúrnych pamiatok
podpora projektov zachovania memorabilií slovenských osobností európskeho významu
podpora interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou
väčšinou a menšinami
podpora rozvoja športu
o podpora regionálneho, mládežníckeho alebo akademického športu
o podpora miestnych alebo regionálnych športových podujatí
o podpora športových podujatí nižších skupín
o nákup športovej výbavy
o projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej
infraštruktúry

Oprávnenými žiadateľmi dotácií Úradu vlády SR sú:
-

obec
vyšší územný celok
občianske združenie
nadácia
záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky
registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť
právnická osoba zriadená osobitným zákonom
medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky
rozpočtová alebo príspevková organizácia
fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky

Bližšie informácie o dotáciách Úradu vlády SR nájdete na stránke
http://www.vlada.gov.sk/dotacie-uv-sr/
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Ďalšie podrobnosti, účel, rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotácií upravuje Zákon 524/2010
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky
http://www.vlada.gov.sk/data/files/4309_zakon-524-2010.pdf
Kontakt:
Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Tel.: +421 2 57 295 304
e-mail: andrea.blazejova@vlada.gov.sk
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Tel.: 02/57 295 165
e-mail: splnomcnenec_nm@vlada.gov.sk
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DOTÁCIE MINISTERSTVA KULTÚRY SR
Termín na predkladanie žiadostí v prvom kole bol stanovený 16. decembra 2015. Ak po vyhodnotení prvého
kola zostanú k dispozícii v jednotlivých programoch dotačného systému voľné finančné prostriedky, vyhlási
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky druhé kolo podávania žiadostí.
Pre rok 2015 sa budú žiadosti podávať prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je zverejnený na
stránke Ministerstva kultúry SR https://registerkultury.gov.sk/granty2015/
V rámci jednotlivých programov budú podporené aktivity orientované najmä na podporu:

PROGRAM 1 - OBNOVME SI SVOJ DOM
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Obnova kultúrnych pamiatok
Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Obnova a konzervácia torzálnej architektúry
Národný cintorín v Martine

Cieľom programu je podpora projektov obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok
zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, projektov obnovy a reštaurovania kultúrnych
pamiatok v lokalitách zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu a v Zozname svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO, aktivít kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany
pamiatkového fondu, na obnovu hradov a inej torzálnej architektúry zapísaných v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu, , na zabezpečenie obnovy a reštaurovania hrobov a náhrobkov významných
osobností spoločenského a kultúrneho života a na údržbu areálu kultúrnej pamiatky Národný
cintorín v Martine. Program Obnovme si svoj dom sa realizuje prostredníctvom viacerých
podprogramov, z ktorých sú pre mestá a obce zaujímavé najmä nasledujúce dve:

Obnova kultúrnych pamiatok
Cieľom podprogramu 1.1 je podpora projektov systematického prístupu k ochrane kultúrnych pamiatok,
prípravy a realizácie obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok, prezentácia využitia kultúrnych pamiatok
v súlade s ich pamiatkovými hodnotami. Dotácie na rok 2015 sa prioritne poskytujú na podporu
reštaurátorských prác, tradičných stavebných technológií a umelecko-remeselných prác pri obnove
kultúrnych pamiatok, na obnovu objektov, ktoré sú v kritickom stavebno-technickom stave, na
obnovu/reštaurovanie kultúrnych pamiatok, ktoré sa viažu k osobnosti Ľudovíta Štúra a na
obnovu/reštaurovanie významných sakrálnych kultúrnych pamiatok

Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Cieľom podprogramu 1.3 je systémová podpora subjektov zainteresovaných v procese ochrany
pamiatkového fondu (napr. vlastníci kultúrnych pamiatok, neziskové organizácie, občianske združenia,
fyzické osoby, samospráva a pod.), ktorých cieľom je ochrana, identifikácia, dokumentácia, prezentácia a
interpretácia kultúrnych a pamiatkových hodnôt pamiatkového fondu a pamiatkových území
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Dotácia sa poskytuje v podprograme 1.3 v roku 2015 prioritnena publikovanie odbornej literatúry v oblasti
ochrany pamiatkového fondu, na realizáciu workshopov zameraných na podporu tradičných stavebných
technológií a umelecko-remeselných prác pri obnove kultúrnych pamiatok, na monitoring stavebnotechnického stavu pamiatkového fondu, najmä v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, na
publikovanie odbornej literatúry v oblasti ochrany pamiatkového fondu.

Obnova a konzervácia torzálnej architektúry
Cieľom podprogramu 1.4 je systémová podpora obcí, občianskych združení, nadácií a iných neziskových
subjektov zameraných na obnovu a konzerváciu torzálnej architektúry, najmä hradných ruín, obnovu
mestských alebo iných opevnení a pevnostných systémov, kaštieľov, vojenských bunkrov a pamätníkov,
historických parkov a záhrad.
Dotácia sa poskytuje v podprograme 1.4 v roku 2015 prioritne na záchranu centrálnych častí torzálnej
architektúry formou konzervácie muriva, na sprístupnenie torzálnej architektúry pre potreby cestovného
ruchu
Intenzita pomoci počas poslednej výzvy na predkladanie projektov bola minimálne 5% a dá sa
predpokladať zachovanie tejto miery spolufinancovania. Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo
jeho časť, ktorá sa realizuje v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje.
Aktuálne informácie k výzvam:
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/1-obnovme-si-svoj-dom-25b.html

PROGRAM 2 - KULTÚRNE AKTIVITY V OBLASTI PAMÄŤOVÝCH INŠTITÚCIÍ
Účelom programu Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie a knižnice) je
prostredníctvom podprogramu:
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,
podpora projektov zameraných 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 a
akvizičnú činnosť múzeí, galérií a knižníc
Intenzita pomoci počas poslednej výzvy na predkladanie projektov bola minimálne 5% a dá sa
predpokladať zachovanie tejto miery spolufinancovania. Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo
jeho časť, ktorá sa realizuje v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje.
Aktuálne informácie k výzvam:
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/2-kulturne-aktivity-v-oblasti-pamatovych-institucii-25c.html
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PROGRAM 4 - UMENIE
4.1 Divadlo a tanec
4.2 Hudba
4.3 Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra
4.4 Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity
4.5 Literatúra a knižná kultúra
4.6 Podpora tvorby a aktivít umelcov do 35 rokov
Podrobnejšie informácie o podprogramoch v programe 4 – umenie možno nájsť na webovej stránke
http://www.culture.gov.sk/vdoc/688/4-umenie-232.html

Intenzita pomoci počas poslednej výzvy na predkladanie projektov bola minimálne 5% a dá sa
predpokladať zachovanie tejto miery spolufinancovania. Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo
jeho časť, ktorá sa realizuje v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje.
Aktuálne informácie k výzvam:
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/4-umenie-25e.html

PROGRAM 5 - PRO SLOVAKIA
Program Pro Slovakia sa zameriava na prezentáciu slovenskej kultúry a umenia v zahraničí, podporu
mobility a rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry. Program je určený pre zahraničné
publikum a nie je zameraný na podporu kultúrnych aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí.

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
Intenzita pomoci počas poslednej výzvy na predkladanie projektov bola minimálne 5% a dá sa
predpokladať zachovanie tejto miery spolufinancovania. Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo
jeho časť, ktorá sa realizuje v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje.
Aktuálne informácie k výzvam:
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/5-pro-slovakia-25f.html

PROGRAM 6 – Kultúra znevýhodnených skupín
Program slúži na podporu a rozvoj kultúrnych potrieb ľudí so zdravotným postihnutím a inak
znevýhodnených skupín obyvateľstva. Zameraný je tiež na podporu dostupnosti kultúry pre ľudí so
zdravotným postihnutím. Úlohou programu je aj podpora kultúrnych mechanizmov napomáhajúcich
predchádzaniu všetkých foriem násilia a diskriminácie, a na podporu kultúrnych aktivít smerujúcich
k eliminácií násilia páchaného na ženách, deťoch, starších ľuďoch. Maximálna suma, ktorú možno
prideliť na jeden projekt v dotačnom programe je 10 000 EUR.
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Program kultúra sa delí na ďalšie štyri podprogramy:
6.1 Živá kultúra
6.2 Periodická tlač
6.3 Neperiodická tlač
6.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry osôb so zdravotným postihnutím
Intenzita pomoci počas poslednej výzvy na predkladanie projektov bola minimálne 5% a dá sa
predpokladať zachovanie tejto miery spolufinancovania. Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo
jeho časť, ktorá sa realizuje v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje.
Aktuálne informácie k výzvam:
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/6-kultura-znevyhodnenych-skupin-260.html

PROGRAM 7 – Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
Program je zameraný na podporu uchovávania, rozvíjania, prezentácie, propagácie a šírenia tradičnej
ľudovej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti a miestnej a regionálnej
kultúry ako súčasti a podporu projektov s tematickým zameraním na život a dielo Ľudovíta Štúra.
Program podporuje festivaly, prehliadky, súťaže, tvorivé dielne, vzdelávanie sympóziá, semináre
a výstavy.
Program kultúra sa delí na ďalších päť podprogramov:
7.1 Prehliadky, festivaly, súťaže
7.2 Edukačné aktivity
7.3 Vznik a prezentácia tvorby
7.4 Vedecko-výskumná a publikačná činnosť
7.5 Postupové krajské a celoštátne súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
Intenzita pomoci počas poslednej výzvy na predkladanie projektov bola minimálne 5% a dá sa
predpokladať zachovanie tejto miery spolufinancovania. Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt alebo
jeho časť, ktorá sa realizuje v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje.
Aktuálne informácie k výzvam:
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/7-nehmotne-kulturne-dedicstvo-261.html
Kontakt:
Odbor projektového riadenia
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP č. 33
813 31 Bratislava
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DOTÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
DOTÁCIA NA OBNOVU VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
DOTÁCIE SA MÔŽU POSKYTOVAŤ V OBLASTIACH AKO SÚ:
- informačných a komunikačných technológií,
- jazykových znalostí,
- modernizácie a obnovy kompenzačných pomôcok pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami,
- modernizácie a obnovy učebných pomôcok,
- zdravého životného štýlu,
- životného prostredia,
- nákladov na vybavenie rozvíjania manuálnych zručností,
- modernizáciu materiálno-technického zabezpečenia,
- obnovy výchovy a vzdelávania,
- aktivít zameraných na predchádzanie užívaniu omamných a psychotropných látok,
- poznávania historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky,
- podnikateľského vzdelávania, zručností a kompetencií.

Pre bližšie informácie o oblastiach podpory prostredníctvom dotačnej schémy viď webové stránky
https://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-v-oblasti-regionalneho-skolstva/
Oprávnení žiadatelia:
zriaďovatelia základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení (obce,
samosprávne kraje, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická osoba alebo fyzická
osoba),občianske združenia (zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov),
nadácie (zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov) a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (zákon č. 213/1997 Z. z. o
neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov) alebo
štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a
postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov), ktoré nie sú zriaďovateľmi škôl
a školských zariadení a podieľajú sa na obnove výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach,
fyzická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní obnovy výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom
zariadení a dovsšila vek najmenej 18 rokov, právnická osoba, ktorá sa podieľa na uskutočňovaní obnovy
výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení (nie škola a školské zariadenie)
Žiadosti budú na základe výberových kritérií hodnotené podľa nasledovných ukazovateľov: počet osôb, pre
ktoré sa aktivita uskutočňuje, využitie poznatkov získaných pri uskutočňovaní obnovy výchovy a
vzdelávania, územná pôsobnosť uskutočňovania aktivity, skutočnosť, či bola dotácia na požadovaný účel
poskytnutá v predchádzajúcom období a výška spoluúčasti na realizácii aktivity
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Výška spoluúčasti žiadateľa je najmenej 5 % z celkových nákladov na realizáciu aktivít.
Predpokladaná alokácia finančných zdrojov na rok 2015

Výzva pre rok 2015 momentálne nie je vyhlásená, ale očakáva sa jej priebeh podľa minuloročného
harmonogramu.

Kontakt:

Sekcia financovania a rozpočtu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Tel.: 02/59374 340
Fax: 02/59374 231
mail: sekretariat.sfr@minedu.sk
www.minedu.sk
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DOTÁCIE MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") poskytuje
dotácie na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o
dotáciách v pôsobnosti ministerstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).
Dotácie, ktoré poskytuje priamo ministerstvo:
- dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb
- dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
- dotácia na podporu rekondičných aktivít
- dotácia na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti
- dotácia na podporu edičnej činnosti
- dotácia na podporu humanitárnej pomoci
dotácia na podporu rodovej rovnosti
Dotácie, ktoré poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny:
- dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením
- dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením
- dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu

Rozvoj sociálnych služieb, podpora vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately a podpora rodovej rovnosti pre rok 2015
Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb
1. Podpora terénnej formy sociálnej služby
2. Podpora vytvárania bezbariérového prostredia formou stavebnej úpravy alebo rekonštrukcie v
zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré
dovsšili dôchodkový vek , ktorými sú
3. Podpora materiálno– technického vybavenia zariadení sociálnych služieb, čo sa týka priestorov na výkon
Prioritné oblasti podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1. Podpora (vrátane materiálno-technickej podpory) programov a odborných metód práce zameraných
2. Podpora odborných metód práce (vrátane materiálno-technickej podpory) zameraných na
3. Podpora (vrátane materiálno-technickej podpory) vykonávania resocializačných programov
resocializačných
stredísk
a
programov
krízových
stredísk
zameraných
na
Prioritné oblasti podpory rodovej rovnosti
1. Plnenie úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na
roky 2014 – 2019,
2. Plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu rodovej rovnosti na roky 2014 – 2019.

Podpora rekondičných aktivít
O dotáciu na podporu rekondičných aktivít môže požiadať registrované občianske združenie, ktorého
predmet činnosti je v sociálnej oblasti alebo odborová organizácia, príp. združenie odborových organizácií.
31

Predmetom dotácie pre registrované občianske združenie môže byť:
-

-

mzda alebo plat zamestnanca , ktorý sa podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu
s ťažkým zdravotným postihnutím,
odmena zamestnanca , ktorý sa podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,
poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené
zamestnávateľom,
cestovné náhrady
o fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím,
o sprievodcovi fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a
o fyzickej osobe, ktorá sa podieľa na vykonávaní rekondičných aktivít pre fyzickú osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím,
materiálové vybavenie

Lehota na predkladanie žiadostí o dotácie na príslušný rozpočtový rok je od 1. novembra do 31.
decembra predchádzajúceho rozpočtového roka.
Bližšie informácie o dotáciách Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nájdete na stránke
http://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/
Ďalšie podrobnosti, účel, rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotácií na podporu rozvoja sociálnej
oblasti upravuje Zákon 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky:
http://www.upsvar.sk/buxus/docs/urady/TV/Odbor_socialnych_veci_a_rodiny/Odd_hmotnej_nudzi/544_2
010.pdf
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky:
http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/22-2011-z-z.p-33973.pdf
Kontakt:
Mgr. Lýdia Horváthová
Sekcia ekonomiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
tel.: 02/204 62 123
mail: lydia.horvathova@employment.gov.sk
www.employment.gov.sk
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DOTÁCIE MINISTERSTVA DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO
ROZVOJA SR

POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ NA OBSTARANIE NÁJOMNÝCH BYTOV, TECHNICKEJ
VYBAVENOSTI
Dotáciu na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti možno poskytnúť, ak je schválený
program rozvoja bývania obce, alebo program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý obsahuje
časť o rozvoji bývania. Výška poskytnutej dotácie závisí od podlahovej plochy, pričom môže byť 30, 35 alebo
40% oprávnených nákladov stavby pri bytoch bežného štandardu a 70 alebo 75% oprávnených nákladov
stavby pri bytoch nižšieho štandardu.
Lehota na predkladanie žiadostí o dotácie na príslušný rozpočtový rok je od 15. januára do 28. februára
príslušného rozpočtového roka.
Bližšie informácie na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja:
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=81840

POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ NA ODSTRÁNENIE SYSTÉMOVEJ PORUCHY BYTOVÉHO
DOMU
Odstránenie systémovej poruchy je osobitným druhom obnovy, na ktorú je možné poskytnúť dotáciu.
Existenciu systémovej poruchy musí preukázať odborný posudok, vypracovaný autorizovanou osobou, ktorý
obsahuje výsledky diagnostiky bytového domu s popisom systémovej poruchy, s rozsahom a stupňom
poškodenia, návrh spôsobu odstránenia systémovej poruchy a orientačnú výšku nákladov na odstránenie
systémovej poruchy.
Lehota na predkladanie žiadostí o dotácie na príslušný rozpočtový rok je od 15. januára do 28. februára
príslušného rozpočtového roka.
Bližšie informácie na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja:
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=81840
Rozpočtové prostriedky vyčlenené na poskytovanie dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pre rok 2015: 25 500 000,00 €

POSKYTOVANIE DOTÁCIÍ NA SPRACOVANIE ÚZEMNOPLÁNOVACEJ
DOKUMENTÁCIE OBCÍ V ROKU 2014
Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
majú obce možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky
poskytovania dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
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V súlade s týmto zákonom môžu obce v rozpočtovom roku 2015 požiadať o dotáciu od 15. januára do 28.
februára. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája, pričom úspešný žiadateľ je následne
povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15. novembra.
Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2015 je 180 000
EUR.
Podmienky poskytnutia dotácie:
Dotáciu možno poskytnúť, ak žiadateľ
a) má schválené zadanie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie,
b) má uzatvorenú zmluvu o spracovaní územnoplánovacej dokumentácie,
c) preukáže, že má zabezpečené vlastné zdroje na spolufinancovanie najmenej vo výške 20 % oprávnených
nákladov na účel dotácie
d) nemá zavedený ozdravný režim alebo nie je v nútenej správe
e) spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.
Podmienkou poskytnutia dotácie je uznesenie obecného zastupiteľstva obsahujúce záväzok žiadateľa o
tom, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a žiadateľom
Ministerstvo poskytuje obci dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je
a) koncept riešenia územného plánu obce alebo územného plánu zóny
b) návrh územného plánu obce alebo územného plánu zóny
c) návrh zmien a doplnkov územného plánu obce alebo územného plánu zóny
Termín predkladania žiadostí: od 15. januára do 28. februára 2015
Finančné prostriedky: 180 000 EUR
Bližšie informácie na stránke http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661
Detailné informácie o možnostiach poskytnutia podpory, rozsah a podmienky poskytovania dotácií, ako aj
vzor žiadosti sú obsahom zákona 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obcí
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-226
Kontakt:
Riaditeľka odboru územného plánovania
Kontaktná osoba: Ing.arch. Želmíra Kalinová
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Telefón: 02/59364 287
Sekretariát tel.: 02/59364 314
E-mail: zelmira.kalinova@mindop.sk
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DOTÁCIE MINISTERSTVA VNÚTRA SR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje dotácie vo vecnej pôsobnosti podľa:
- zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v znení neskorších
predpisov a
- zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Dotácie sa môžu poskytovať na :
1. zabezpečovanie výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v športových kluboch
polície a organizovania športových súťaží a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície
Slovenskej republiky
2. podporu zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činností pri záchrane života, zdravia, majetku
a životného prostredia subjektov pôsobiacich na úseku integrovaného záchranného systému a civilnej
ochrany
3. podporu odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich
pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému
a civilnej ochrany
4. podporu činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky
5. podpora zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku
a životného prostredia subjektmi pôsobiacimi pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia
na úseku integrovaného záchranného systému
6. podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite
7. podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite

Rozpočtové prostriedky vyčlenené na poskytovanie dotácií Ministerstvom vnútra SR pre rok 2015:
6 330 878 €
Oprávnení žiadatelia :
Žiadosť o dotáciu si môžu podať subjekty uvedené v § 3 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č.287/2012 Z .z.
Detailné informácie o možnostiach poskytnutia podpory, rozsah a podmienky poskytovania dotácií, ako aj
vzor žiadosti sú obsahom zákona č. 526/2010 Z. z. a zákona č. 523/2004 Z. z. :
http://www.minv.sk/?dotacie-1
Kontakt
Sekcia ekonomiky MV SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Tel.: 0961 044429
0961 044008

35

DOTÁCIE MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SR
Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť za podmienok
ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom na podporu:
a) baníctva, tradície a histórie banských činností, odstránenia následkov banskej činnosti, úhrad sociálnych
vplyvov útlmu banskej činnosti,
b) rozvoja malého a stredného podnikania,
c) využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla,
d) ochrany spotrebiteľa,
e) rozvoja priemyselnej výroby a služieb,
f) výskumu, vývoja a inovácií
Oprávnení žiadatelia:
Dotáciu podľa § 3 ods.1 písm. c) zákona možno poskytnúť poverenej organizácii (§ 3 ods. 2 zákona)
Rozpočet na dotácie v rokoch 2014 – 2016:

Bližšie informácie o legislatíve a podmienkach poskytnutia dotácie : http://www.mhsr.sk/legislativazya/137766s
Detailné informácie o možnostiach poskytnutia podpory, rozsah a podmienky poskytovania dotácií
a aktuálne výzvy : http://www.mhsr.sk/dotacie-v-roku-2014/143194s
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Kontakt:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 Bratislava 212
Fax: 02 / 4333 7827
Mail: http://www.economy.gov.sk/
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DOTÁCIE MINISTERSTVA OBRANY SR
Ministerstvo môže dotáciu poskytnúť na:
1. vzdelávacie aktivity, športové podujatia, branno-športové podujatia, kultúrne podujatia alebo
spoločenské podujatia
2. podporu procesu personálneho doplňovania ozbrojených síl Slovenskej republiky
3. ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny
4. úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami
odborne zameranými na ozbrojené sily vrátane úhrady členského príspevku
5. výskum a vývoj na účely podpory obrany štátu
6. vypracovanie vedeckých štúdií
7. na riešenie projektov na účely obrany organizácií
8. akcie a činnosti na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability
Oprávnení žiadatelia:
Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam so sídlom na území SR, nadáciám alebo záujmovým
združeniam právnických osôb, neinvestičným fondom, neziskovej organizácii, obci, právnickej osobe
a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie na území SR, vojenským lesom a majetkom SR.
V súlade s § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 435/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
obrany Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) uvádzame schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu z
rozpočtu rozpočtovej kapitoly Ministerstvo obrany Slovenskej republiky na príslušný rozpočtový rok s
predpokladom na nasledujúce dva roky:

Bližšie informácie o legislatíve a podmienkach poskytnutia dotácie: http://www.mod.gov.sk/pravnepredpisy/
Detailné informácie o možnostiach poskytnutia podpory, rozsah a podmienky poskytovania dotácií
a aktuálne výzvy : http://www.mod.gov.sk/20263/ziadosti-o-dotacie/
Kontakt
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Mail: http://www.mod.gov.sk/
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DOTÁCIE MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR
V rámci Ministerstva životného prostredia sú dotácie poskytované prostredníctvom Environmentálneho
fondu a Programu obnovy dediny, ktorého organizáciou je poverená Slovenská agentúra životného
prostredia.

Environmentálny fond
Environmentálny fond poskytuje podporu formou dotácie alebo úveru. Žiadatelia žiadajú o dotáciu
prostredníctvom elektronických tlačív. Každý žiadateľ, ktorý žiada o podporu formou dotácie (s výnimkou
havárií) je mimo poskytnutej pomoci povinný zabezpečiť iné zdroje vo výške minimálne 5% z celkových
oprávnených nákladov projektu, príp. časti projektu. Maximálna výška podpory je 95% z oprávnených
nákladov projektu.
Oblasti podpory formou dotácií:
Oblasť: OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME
-

Činnosť A1 Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných
zdrojov
Činnosť A2 Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom
využívania obnoviteľných zdrojov
Činnosť A3 Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia

Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD
-

Činnosť BK1 Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
Činnosť BK2 Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov
Činnosť BK3 Ochrana vodných zdrojov
Činnosť BK4 Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov
Činnosť BK5 Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
Činnosť BV1 Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
Činnosť BV2 Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
Činnosť BV3 Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
Činnosť BV4 Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení
Činnosť BP1 Opatrenia na vodnom toku
Činnosť BP2 Opatrenia mimo vodného toku
Činnosť BR1 Rybárstvo

Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
- Činnosť C1 Uzavretie a rekultivácia skládok
- Činnosť C2 Triedený zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
- Činnosť C3 Zavedenie triedeného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích
zariadení

-

Oblasť: OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Činnosť D1 Zakladanie prvkov ÚSES a zelenej infraštruktúry na základe schválenej dokumentácie ÚSES
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-

Činnosť D2 Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
Činnosť D3 Realizácia schválených programov starostlivosti
Činnosť D4 Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území
Činnosť D5 Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov
a biotopov

Oblasť: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA
- Činnosť E1 Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

-

Oblasť: PRIESKUM, VÝSKUM A VÝVOJ ZAMERANÝ NA ZISŤOVANIE A ZLEPŠENIE STAVU ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Činnosť F1 Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Bližšie informácie ohľadom dotácií poskytovaných Environmentálnym fondom dostupné na stránke:
http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html
Kontakt
Environmentálny fond
Martinská 49
820 15 Bratislava 215

Program obnovy dediny
Cieľom programu je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít,
aby sa vlastnými silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných
a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny a rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom
na identitu a špecifiká tohto prostredia. Obce každoročne podávajú žiadosti vo forme jednoduchých
projektových formulárov. Termín podávania žiadostí je každoročne k 31. októbru.
Oblasti podpory:

Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku
-

Ochrana životného prostredia, environmentálna infraštruktúra
Zlepšovanie environmentálneho povedomia a zvyšovanie informovanosti o hodnote vidieckej
krajiny a jej propagácia

Zelená dedina
-

Ochrana a tvorba krajiny, realizácia zelenej infraštruktúry na vidieku
Obnova a tvorba zelených verejných priestranstiev, oddychových a vzdelávacích zón

Bližšie informácie ohľadom dotácií poskytovaných v rámci Programu obnovy dediny dostupné na stránke:
http://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik-2015
Kontakt:
Slovenská agentúra životného prostredia
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Hanulova 5/D
844 40 Bratislava
Tel.: 02/ 60201 645

DOTÁCIE MINISTERSTVA FINANCIÍ SR
Ministerstvo financií SR môže poskytnúť dotácia z príjmov z odvodu, dotácia na individuálne potreby obcí,
dotácia na osobitné účely.
Dotácie sa poskytujú na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok, dotácie na základe uznesenia vlády: na
odstraňovanie následkov spôsobených živelnou pohromou, na ochranu majetku vo vlastníctve
samosprávneho kraja pred povodňami, na rekonštrukciu miestnych komunikácií, rozvoj a podporu plnenia
funkcií Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky, dotácie z príjmov z odvodu z hazardných hier a
dotácie poskytnuté obciam.
Výnos Ministerstva financií SR o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR dostupný na:
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4807
Oprávnení žiadatelia:
Dotáciu z príjmov z odvodu možno poskytnúť :
a) obci,
b) vyššiemu územnému celku,
c) občianskemu združeniu,
d) nadácii,
e) neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,
f) neinvestičnému fondu,
g) záujmovému združeniu právnických osôb, ak je právnickou osobou,
h) registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i) Slovenskému Červenému krížu.
Dotáciu na individuálne potreby obcí možno poskytnúť obci na plnenie úloh súvisiacich s výkonom jej
samosprávnych pôsobností, a to najmä na
a) riešenie havarijných situácií na majetku obce,
b) rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce,
c) údržbu budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce.
Dotáciu na osobitné účely možno poskytnúť z rozpočtu kapitoly štátneho rozpočtu, ktorú spravuje
ministerstvo, na plnenie mimoriadnych úloh alebo naliehavých úloh, a to na základe rozhodnutia vlády
Slovenskej republiky.
Žiadosti bude posudzovať individuálne v súlade s poskytovaným materiálom a bude poskytovať dotáciu do
výšky schváleného finančného limitu. Schválený rozpočet na dotácie na príslušný rok a nasledujúce dva
roky, dotácie z príjmov z odvodu:
Rozpočet VPS na dotácie na rok 2015 – 580 800 €
Rozpočet VPS na dotácie na rok 2016 - 580 800 €
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Schválený rozpočet na dotácie na príslušný rok a nasledujúce dva roky, dotácia na individuálne potreby
obcí:
Rozpočet VPS na dotácie na rok 2015 – 2 688 700 €
Rozpočet VPS na dotácie na rok 2016 - 2 688 700 €
Pre
bližšie
informácie
o oblastiach
podpory
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9503
Kontakt
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742
tel.: 00421/2/5958 1111
fax: 00421/2/5958 3048
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prostredníctvom

dotačnej

schémy:

DOTÁCIE MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR
PRIAME PODPORY
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytuje každoročne priame podpory slovenským
poľnohospodárom, ktoré sa vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR a refundujú z rozpočtu EÚ, prechodné
vnútroštátne platby sa vyplácajú zo štátneho rozpočtu SR.
Ministerstvo aktuálne poskytuje priame podpory:
1. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF)
2. zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
3. zo štátneho rozpočtu SR - prechodné vnútroštátne platby
a) doplnková platba na plochu,
b) platba na chmeľ,
c) platba na veľké dobytčie jednotky (VDJ).

Štátna pomoc v rezorte pôdohospodárstva sa poskytuje podnikateľským subjektom pôsobiacim
v poľnohospodárskej prvovýrobe, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve.

Dotácie v poľnohospodárskej prvovýrobe:
-

dotácia na ocenenie farmy
dotácia na účasť na výstave
dotácia na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie
dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty zvierat
dotácia na zvoz živočíšnych vedľajších produktov
dotácia na opeľovaciu činnosť včiel
dotácia na straty na hospodárskych zvieratách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení
dotácia na straty na poľnohospodárskych plodinách v dôsledku vyhláseného rastlinolekárskeho
opatrenia
- dotácia na platby poistného
- dotácia na zamestnávanie znevýhodnených a značne znevýhodnených zamestnancov
- dotácia na zvýšenie kvality poľnohospodárskeho výrobku
Dotácie v spracovaní poľnohospodárskeho výrobku:
-

dotácia na ocenenie spracovateľského podniku poľnohospodárskeho výrobku
dotácia na účasť spracovateľa na výstave
dotácia na podporu spracovaného poľnohospodárskeho výrobku
dotácia na zvýšenie kvality spracovaného poľnohospodárskeho výrobku

Dotácia v rybnom hospodárstve:
- dotácia na zachovanie a ochranu genetických zdrojov rýb
- dotácia na zabezpečenie mimoprodukčných funkcií rybníkov
- dotácia na straty na rybách v dôsledku nariadených veterinárnych opatrení
Dotácia v lesnom hospodárstve:
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-

dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch
dotácia na rozvoj rekreačných funkcií lesov
dotácia na propagáciu
dotácia na ochranné a obranné opatrenia proti podkôrnemu hmyzu
Dotácia na účasť obhospodarovateľa lesa na výstave

Bližšie informácie ohľadom dotácií z Ministerstva pôdohospodárstva sú dostupné na stránke:
http://www.apa.sk/index.php?navID=124

Všetky informácie, legislatívu, formuláre a príručku pre žiadateľa (návod na vypĺňanie formulárov)
uverejňuje PPA na internetovej stránke www.apa.sk

Kontakt:
Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova ul. č. 12
815 26 Bratislava
Tel.: 02/52733800
e-mail: info@apa.sk
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DOTÁCIE MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA
Na základe zákona 525/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky môže byť účel poskytnutých dotácií:
-

-

podpora výskumu a vývoja
ďalšie sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a vzdelávanie laickej verejnosti v oblasti
zvyšovania povedomia o prevencii a ochrane vlastného zdravia
vzdelávanie v predlekárskej prvej pomoci okrem kurzov prvej pomoci
realizácia jednotlivých úloh v rámci schválených národných programov
farmakoepidemologické a farmakoekonomické prieskumy štúdií
prípravy a vydávanie populárno-vedeckých a vedeckých periodických a neperiodických publikácií ktoré
prispievajú k prehĺbeniu poznania v oblasti starostlivosti o zdravie, v oblasti prevencie, diagnostiky
a liečby ochorení a sú zdrojom informácií pre laickú i odbornú verejnosť
podpora ochrany práv pacientov
organizovanie odborných a verejno-vzdelávacích podujatí so zdravotníckou tematikou
oceňovanie nositeľov zlatej a diamantovej Janského plakety
organizovania, poskytovania a sprostredkovania záchrannej a humanitárnej pomoci
organizovanie a zabezpečovanie bezpríspevkového darcovstva krvi a odberu krvných produktov na
diagnostické a liečebné účely

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá
má osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj alebo doklad o spôsobilosti vykonávať výskum
a vývoj v oblasti zdravotníctva.
Príslušná legislatíva dotácií Ministerstva zdravotníctva SR (Zákon 525/2010 Z. z.)
Viac info na: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-525

Kontakt:
Limbová 2
P.O. BOX 52
837 52 Bratislava 37
Tel.: ++421 2 593 73 111
e-mail: office@health.gov.sk
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DOTÁCIE MINISTERSTVA ZAHRANIČNÝCH VECÍ
Na základe zákona 545/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
Slovenskej republiky možno poskytnúť dotácie na:
-

zahraničných vecí

podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a
zahraničnej politiky Slovenskej republiky
vypracovania tematických neperiodických publikácií, ktoré slúžia ako alternatívny zdroj k prehlbovaniu
kvalifikovaných informácií pre domácu a zahraničnú verejnosť
projektov a programov verejno-vzdelávacích podujatí, vedeckých konferencií a seminárov s tematikou
medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky

Dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorým je:
-

občianske združenie
nadácia
záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
právnická osoba zriadená osobitným predpisom
fyzická osoba

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie účelu, na ktorý sa dotácia
požaduje, zabezpečené krytie nákladov z iných zdrojov najmenej vo výške 5%
Príslušná legislatíva dotácií Ministerstva zahraničných vecí SR (Zákon 545/2010 Z. z.)
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-545
Kontakt:
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Tel.: +421 2 5978 3333
e-mail: info@mzv.sk
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DOTÁCIE BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Na základe Všeobecného záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č.6/2012 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja možno poskytnúť dotácie:
-

-

obci, mestu alebo mestskej časti na území BSK, a to ako účasť na financovaní spoločných úloh v záujme
rozvoja územia BSK,
iným obciam, mestám alebo mestským častiam ako uvedeným v písm. a) tohto ustanovenia alebo
vyšším územným celkom, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy,
havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území,
iným právnickým osobám ako uvedeným v písm. a) a b) tohto ustanovenia a ktorých BSK nie je
zakladateľom, ktoré majú sídlo na území BSK (napr. občianskemu združeniu, nadácii, neziskovej
organizácii, registrovanej cirkvi, obchodnej spoločnosti), a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí
majú sídlo alebo trvalý pobyt na území BSK, a to na podporu všeobecne prospešných služieb,
všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,
najmä na podporu:
o verejnoprospešných projektov, ktoré rozvíjajú novátorské a netradičné aktivity v regióne
BSK, podporujú rozvoj cestovného ruchu a poskytovanie sociálnych služieb v regióne
BSK, ozdravenie a ochranu životného prostredia, zachovanie a rozvíjanie kultúrneho
dedičstva na území BSK,
o spolufinancovania projektov podporovaných z fondov Európskej únie,
o organizovania vzdelávacích aktivít, kultúrnych podujatí, spomienkových akcií a pod.,
o organizovania športových podujatí a športových súťaží alebo účasti na nich v Slovenskej
republike alebo zahraničí

Podmienky poskytnutia dotácií:
-

-

-

Dotáciu podľa tohto nariadenia možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej do podateľne
Úradu BSK alebo doručenej na adresu BSK. Žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) tvorí
prílohu č. 1 tohto nariadenia.
Žiadosť v sume do 2 500 EUR vrátane žiadateľ podáva najmenej 45 dní pred začiatkom realizácie
projektu, najneskôr však do 30. septembra príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa projekt na
daný účel realizuje. Predseda BSK môže rozhodnúť o výnimke z týchto lehôt.
Žiadosť v sume nad 2 500 EUR žiadateľ podáva najneskôr do 15. novembra rozpočtového roka, ktorý
predchádza rozpočtovému roku, na ktorý sa dotácia požaduje. Zastupiteľstvo BSK môže rozhodnúť
o výnimke z tejto lehoty.

Bližšie informácie o poskytovaní dotácií BSK ako aj znenie VZN BSK o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK
sú dostupné na stránke:
http://www.region-bsk.sk/clanok/vzn-bsk-c-6-2012-510629.aspx
Kontakt:
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
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NÓRSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS A FINANČNÝ MECHANIZMUS EHP
Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Nórsky finančný mechanizmus
predstavujú dva osobitné nástroje finančnej pomoci založené na spoločných princípoch. Táto pomoc je
financovaná zo zdrojov Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, pričom príspevok Nórska tvorí približne 97% z
celkového objemu disponibilných finančných zdrojov.
Projekty žiadateľov z verejného a tretieho sektora sú spolufinancované do výšky 15% zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky, čo predstavuje významný príspevok Slovenska k celkovému objemu
zdrojov týchto finančných mechanizmov.
Dňa 26.10.2010 boli podpísané Memorandá o porozumení pre implementáciu Finančného mechanizmu
EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 2009 – 2014, čím Slovenská republika získala celkovú alokáciu v
objeme 80,75 mil. Eur, pričom FM EHP je vo výške 38,35 mil. Eur a NFM je vo výške 42,40 mil. Eur.
Základnými cieľmi Finančného mechanizmu EHP 2009 – 2014 je prispieť k znižovaniu hospodárskych a
sociálnych rozdielov v Európskom hospodárskom priestore a k posilneniu bilaterálnych vzťahov medzi
prispievateľskými štátmi a prijímateľskými štátmi prostredníctvom finančných príspevkov v prioritných
oblastiach.
Finančné príspevky sa poskytujú v týchto prioritných oblastiach:
a) Prispôsobenie sa zmeny klímy
b) Zelené inovácie v priemysle
c) Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie
d) Cezhraničná spolupráca
e) Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení
v rámci európskeho kultúrneho dedičstva
f) Domáce a rodovo podmienené násilie
Oprávnení prijímatelia: budú upresnení vo výzve
Oprávnené územie: územie Slovenskej republiky
Oprávnené aktivity a výdavky, hodnotiace kritériá, aktuálne výzvy ako aj bližšie detaily budú súčasťou
výzvy, ktorá bude zverejnená na webovej stránke http://www.eeagrants.sk/domov-eeagrants/
Bližšie informácie o východiskovom dokumente programu:
http://www.eeagrants.sk/data/att/7098_subor.pdf
Kontakt:
Národný kontaktný bod
ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Odbor riadenia a implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu
Nám. slobody 1
813 70 Bratislava
Slovenská republika
mail: eeagrants@vlada.gov.sk
Tel.: 02/ 5729 5516
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ŠVAJČIARSKY FINANČNÝ MECHANIZMUS
Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce má dva hlavné ciele - prispieť k zníženiu hospodárskych a
sociálnych rozdielov medzi Slovenskou republikou a vyspelejšími krajinami rozšírenej Európskej únie a
prispieť, v rámci Slovenskej republiky, k zníženiu hospodárskych a sociálnych rozdielov medzi
dynamicky rozvíjajúcimi sa mestskými oblasťami a štrukturálne slabšími okrajovými regiónmi.
Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce zahsňa národné a nadnárodné projekty, ktoré podporujú
udržateľný, hospodársky a sociálne vyvážený rozvoj.

Bezpečnosť, stabilita a podpora reforiem:
-

posilnenie miestnych riadiacich kapacít na regionálnej a komunálnej úrovni
zlepšenie riadenia v oblasti prisťahovalectva a azylu
predchádzanie prírodným katastrofám a ich zvládanie

Životné prostredie a infraštruktúra:
-

ozdravenie a modernizácia základnej infraštruktúry (energetická účinnosť, pitná voda, odpadové vody,
zneškodňovanie odpadov, verejná doprava),
zlepšovanie podmienok životného prostredia, znižovanie emisií škodlivých látok, vývoj a dodržiavanie
štandardov a noriem ekologického monitorovania,
zneškodňovanie toxických odpadov a revitalizácia kontaminovaných priemyselných areálov,
regionálny, mestský a vidiecky územný rozvoj, pokiaľ ide o využívanie pôdy, infraštruktúru, životné
prostredie atď.,
cezhraničné iniciatívy na ochranu životného prostredia, napr. Životné prostredie pre Európu,
biodiverzita a ochrana prírody.

Ľudský a sociálny rozvoj:
-

posilňovanie kapacít verejnej správy na ústrednej, regionálnej a obecnej úrovni s cieľom dosiahnuť
európske štandardy,
technické a odborné vzdelávanie a príprava,
výskum a vývoj (vedecké výmenné programy, štipendiá, partnerstvá, spolupráca v oblasti
aplikovaného výskumu atď.),
zdravie (modernizácia nemocníc, reforma systémov zdravotného poistenia, preventívne opatrenia)
partnerstvá medzi mestami a obcami,
podpora medzinárodných rozvojových iniciatív.

Oprávnení žiadatelia: orgány verejného a súkromného sektora, ako aj mimovládne a neziskové organizácie,
t.j. právnické subjekty pôsobiace vo verejnom záujme. Ďalej národné, regionálne a mieste orgány,
vzdelávacie a výskumné inštitúcie a verejno-súkromné partnerstvá.
Oprávnené územie: 10 členských krajín, ktoré k EÚ pristúpili 1. mája 2004
Bližšie informácie o podmienkach podpory, oprávnených aktivitách a finančnom zabezpečení programu sú
súčasťou prílohy 1 Rámcovej dohody medzi Vládou SR a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii
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programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci
rozšírenej Európskej únie http://www.swiss-contribution.sk/data/files/5665.pdf

Oprávnenosť výdavkov
Celkové obdobie oprávnenosti na uskutočňovanie výdavkov zo ŠFM: 14. jún 2007 - 13. jún 2017
Ďalšie informácie poskytuje dokument Pravidlá a postupy implementácie Programu švajčiarsko-slovenskej
spolupráce http://www.swiss-contribution.sk/data/files/8227.pdf
Aktuálne výzvy:
Aktuálne výzvy sú zverejňované na stránke http://www.swiss-contribution.sk/index.php?ID=20814
Kontakt
Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
tel.: +421 2 57295 917
mail: sfm@vlada.gov.sk
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie
Swiss Contribution Office
Michalská 12
811 01 Bratislava, Slovakia
Tel.: 02/ 5930 1124
Fax: 02/ 5930 1100
Email: bratislava@eda.admin.ch
www.swiss-contribution.ch/slovakia
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PROGRAM EURÓPSKEJ KOMISIE KREATÍVNA EURÓPA 2014 - 2020
Nová generácia komunitných programov pre obdobie 2014 - 2020 spája doterajšie programy Kultúra a
Media a funguje pod spoločnou hlavičkou Kreatívna Európa (Creative Europe), na roky 2014-2020. Celkový
rozpočet programu je 1,801 miliardy EUR.
Cieľom programu Kreatívna Európa je zvýšiť rast a pracovné miesta v sektore kultúry a kreatívnych
priemyslov, podporiť umelecké aktivity, profesionálov, spoločnosti a organizácie v kultúre, a tým im pomôcť
osloviť nové publikum v Európe i mimo nej a zlepšiť ich zručnosti v digitálnom veku.
Program Kreatívna Európa tvoria tri podprogramy:
- podprogram Medzisektorovej spolupráce adresovaný všetkým kultúrnym sektorom a inštitúciám
kreatívneho priemyslu,
- podprogram KULTÚRA adresovaný kultúrnemu sektoru,
- podprogram MEDIA adresovaný audiovizuálnemu sektoru.
Krajiny obsiahnuté v programe: Účasť na programe je vyhradená pre členské štáty EÚ, kandidáti na vstup
do EÚ, Švajčiarsko a iné krajiny za predpokladu, že spĺňajú podmienky uvedené v článku 16 spomínaného
návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa.
Oprávnené náklady: náklady na prípravu, monitoring, kontrolu, audit a zhodnotenie aktivít riadenia
projektu a dosiahnutia stanovených cieľov, zahsňajúc štúdium, komunikáciu s expertmi v danej oblasti,
komunikačnú činnosť aj na úrovni internej komunikácie a náklady na informačno-technologické
zabezpečenie projektu
Oprávnení prijímatelia: Medzi klasických žiadateľov o grant patria divadlá, múzeá, profesionálne
združenia, univerzity, kultúrne inštitúty, verejné organizácie, neziskové organizácie, ktoré vykonávajú
činnosť v oblasti kultúry a i.
Za neoprávnené sa považujú tieto subjekty:
- fyzické osoby

1. PODPROGRAM MEDZISEKTOROVEJ SPOLUPRÁCE
Táto oblasť je rozdelená na nasledovné priority:
- zabezpečiť prístup k ekonomickému zabezpečeniu malých a stredných podnikov a organizácií
v európskom kultúrnom a kreatívnom priestore;
- zvýšiť kapacitu finančných inštitúcií pre potreby ocenenia kultúrnych a kreatívnych projektov, vrátane
finančnej podpory technického zabezpečenia

2. PODPROGRAM KULTÚRA
Kultúra, podprogram Kreatívnej Európy, podporuje kultúrne a kreatívne organizácie s cieľom pomôcť im
pôsobiť medzinárodne a podporovať cezhraničný pohyb kultúrnych diel a mobilitu kultúrnych
hráčov. Pomáha naštartovať projekty s európskym rozmerom a zdieľať kultúrny obsah cez národné i
Európske hranice. Umožňuje kultúrnym a kreatívnym hráčom pracovať medzinárodne a
internacionalizovať ich kariéry a aktivity v EU i ďalej, financuje programy kooperácie, literárne preklady,
siete a platformy.
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Všetky schémy majú novú dimenziu – dimenziu rozvoja publika. Najdôležitejšou inováciou je
nová podporná schéma pre platformy, zameraná na objavujúce sa talenty a stimulujúca Európske
nenárodné programovanie kultúrnych aktivít. Nasledovať budú i ďalšie inovácie vrátane finančného
nástroja pre Kreatívny sektor.

3. PODPROGRAM MEDIA
Táto oblasť je rozdelená na nasledovné priority:
- uľahčenie zaobstarania rozvoja obchodnej siete, podpora využitia digitálnych technológií pre
zabezpečenie adaptácie na trhu;
- zvýšenie počtu audiovizuálnych producentov zároveň zvýšenie európskej audivizuálnej produkcie
s potenciálom cirkulovať v európskom priestore a tým uľahčenie európskej a medzinárodnej
koprodukčnej spolupráce vrátane televíznych vysielateľov
- podpora vzájomného obchodovania a zvýšenie konkurencieschopnosti audiovizuálnej produkcie na
európskom a medzinárodnom trhu
Bližšie informácie o programe Kreatívna Európa, podprogramoch Kultúra a MEDIA, jednotlivých výzvach,
podávaní žiadostí a termínoch odovzdávania sú na stránke:
http://www.cedslovakia.eu/.
Ďalšie informácie o programe na stránke:
http://www.aic.sk/aic/slovensko_kreativna_europa/
Kontakt
Kancelária Creative Europe Slovensko
Grösslingova 45 (1. poschodie)
811 09 Bratislava
Tel.: +421 2 5263 6935 (MEDIA),
+421 2 5263 6936 (Kultúra)
E-mail: media@cedslovakia.eu, kultura@cedslovakia.eu
Vladimír Štric, vedúci kancelárie Creative Europe Desk
E-mail: vladimir.stric@cedslovakia.eu,
+421 907 702 091 (MEDIA)
Zuzana Duchová,
e-mail: zuzana.duchova@cedslovakia.eu,
Tel.: +421 907 467 598 (koordinátorka, Kultúra)
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DUNAJSKÁ STRATÉGIA A INTERREG V-B DUNAJ
Dunajská stratégia
Dunajský región spája „staré“ členské štáty EÚ, ako aj štáty, ktoré len nedávno prešli cestou
ekonomickej a spoločenskej transformácie a členmi EÚ sa stali len pred pár rokmi. Dunajská stratégia by
mala podporovať spoločnú zodpovednosť krajín dunajského regiónu za ekonomický a spoločenský rozvoj
krajín regiónu, prírodné a kultúrne dedičstvo. Preto sa regióny povodia Dunaja dohodli na vypracovaní
stratégie, ktorá má zintenzívniť a zefektívniť ich spoluprácu, a to najmä v oblasti dopravy, energetiky a
životného prostredia. Dôležitými prioritami ostávajú obnovenie splavnosti rieky po celej jej dĺžke,
protipovodňová ochrana, či hospodársky rozvoj regiónov.
Vláda uznesením č. 149/2010 schválila Národnú pozíciu k stratégii EÚ pre dunajský región. Na
výkon realizácie aktivít vyplývajúcich z participácie SR na dunajskej stratégii bola vytvorená konzultačná
pracovná skupina pre dunajskú stratégiu. V termíne 19. - 21. apríla 2010 Slovensko spolu s Rakúskom
zorganizovali spoločnú konferenciu venovanú otázkam dopravy a životného prostredia v dunajskom
regióne, ktorá sa uskutočnila v rámci série medzinárodných konferencií organizovaných pod gesciou
Európskej komisie. Po zmene vlády v júli 2010 zodpovednosť národného koordinátora bola delegovaná na
Úrad vlády SR.
Slovenská republika sa stotožňuje s hlavnými piliermi dunajskej stratégie, tak ako ich navrhla
Európska komisia a ktorými sú:
1. Doprava a konektivita (prístup k Dunaju a pod.)
2. Voda (životné prostredie, biodiverzita, núdzová odozva, napr. v prípade povodní)
3. Sociálno-ekonomický rozvoj (hospodárska a kultúrna spolupráca a pod.)
V rámci jednotlivých pilierov bude Slovenská republika v rámci prípravy dunajskej stratégie
presadzovať nasledujúce ciele a aktivity:

1. Infraštruktúra ako báza pre konektivitu
Hlavným cieľom je rozvoj dopravnej infraštruktúry, predovšetkým rozvoj kontinuálnej dunajskej vodnej
cesty a zabezpečenie splavnosti Dunaja v pôvodnom toku, rešpektujúci princípy trvalo udržateľného rozvoja
a taktiež dobudovanie dopravnej infraštruktúry v regiónoch. Pre posilnenie energetickej bezpečnosti
jednotlivých štátov dunajského regiónu je nevyhnutné zabezpečiť kompatibilitu a prepojenosť národných
energetických sietí.

2. Voda (životné prostredie, biodiverzita, protipovodňová ochrana)
Tento cieľ venuje pozornosť ochrane a trvalo udržateľnému využívaniu ekosystémov, vrátane ekologicky
vhodného obhospodarovania lužných lesov, ako aj ochrane biologickej diverzity regiónu.
Osobitnú starostlivosť venuje ochrane kvality vody a zvyšovaniu výdatnosti vodných zdrojov.

3. Sociálno-ekonomický rozvoj
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Podporuje rozvoj trvalo udržateľných modelov cestovného ruchu, rozvoj kultúrneho dialógu, vzájomného
poznávania a porozumenia, a to najmä v cezhraničnom kontexte. Zaoberá sa najmä disparitami medzi
jednotlivými a oblasťami dunajského regiónu. Pre sociálno-ekonomický rozvoj je dôležitá tvorba
vedomostnej ekonomiky, ktorá by mala byť hlavným zdrojom konkurencieschopnosti
členských krajín.
Ďalšie informácie na stránke:
http://www.danube-region.eu/ alebo http://www.dunajskastrategia.gov.sk/.
Kontakt
Národný kontaktný bod
Odbor prierezových priorít
Telefón: 02/57295914
E-mail: danubestrategy@vlada.gov.sk
Adresa: Štefániková 2, 81105 Bratislava
Ing. Ladislav Šimko – riaditeľ odboru prierezových priorít
Telefón: 02/57295997
E-mail: ladislav.simko@vlada.gov.sk
Adresa: Štefániková 2, 81105 Bratislava

INTERREG V-B DANUBE
V novom programovom období 2014-2020 sa program Juhovýchodná Európa (South-East Europe)
pretransformuje na program Dunaj (Danube) a program South-East Gateway. Program ETC Dunaj sa bude
v programovom období 2014-2020 realizovať v rámci nadnárodnej spolupráce ako jeden z následníckych
programov po ETC Juhovýchodná Európa. Program sa bude geograficky zameriavať na tie isté krajiny ako
dunajská stratégia a Slovensko by v ňom malo zohrávať aktívnu úlohu pri trvalo udržateľnom rozvoji
regiónu.
Tematické ciele:
- TC1 – posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
- TC6 – ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
- TC7 – podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach
- TC11 – posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy
Prioritné osi:
- Inovatívny a sociálne zodpovedný Dunajský región
- Ochrana životného prostredia a podpora kultúry
- Lepšie dopravne prepojený Dunajský región
- Dobrá verejná správa Dunajského regiónu
Minimálnou podmienkou sú 3 partneri z troch krajín a výstupy aplikovateľné v praxi.
Finančná alokácia pre Operačný program Dunaj je približne 273 miliónov EUR.
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INTERREG V-C CENTRAL EUROPE 2020
OP Stredná Európa je novým programom Európskej únie, ktorý podporuje spoluprácu v krajinách a
regiónoch strednej Európy, čím prispieva k zlepšeniu inovácií, dostupnosti (dopravy a informačnokomunikačných technológií), životného prostredia a k zvýšeniu konkurencieschopnosti. Nadväzuje na OP
nadnárodnej spolupráce Stredná Európa (2007-2013).
OP Stredná Európa poskytuje 231 mil. EUR na financovanie projektov realizovaných v partnerstve medzi
národnými, regionálnymi a lokálnymi inštitúciami z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska,
Talianska, Poľska, Slovenskej republiky, Slovinska a Ukrajiny.
Náklady slovenských projektových partnerov môžu byť podporené z prostriedkov ERDF do výšky 85%.
Partneri musia zostávajúcu časť výdavkov v rámci projektu spolufinancovať z vlastných zdrojov. Program je
zameraný na výzvy, potreby a potenciál na nadnárodnej úrovni. Cieľom je riešenie spoločenských
problémov nadnárodného významu na území štátov: Rakúsko, ČR, Nemecko (7 regiónov), Maďarsko,
Taliansko (9 regiónov), Poľsko, SR, Slovinsko, Chorvátsko. Do projektov sa môžu zapojiť subjekty z verejného
a súkromného sektora
OP Stredná Európa má 4 prioritné osi:
Prioritná os 1:
-

Spolupráca v oblasti inovácií s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť SE
o Zlepšiť udržateľné väzby medzi aktérmi systému inovácií pre posilnenie regionálnej inovačnej
kapacity v SE
o Zlepšiť znalosti a podnikateľské schopnosti s cieľom podporiť hospodárske a sociálne inovácie
v SE regiónoch

Prioritná os 2
-

Spolupráca v oblasti nízkouhlíkových stratégií v SE
o Vytvárať a realizovať riešenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti a využívanie energie
z obnoviteľných zdrojov vo verejnej infraštruktúre
o Zlepšiť územne založené stratégie nízkouhlíkového energetického plánovania a politiky
prispievajúcej k zmierňovaniu klimatických zmien
o Zvýšiť kapacity pre plánovanie mobility vo funkčných mestských oblastiach s cieľom znížiť
emisie CO2

Prioritná os 3
-

Spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v SE
o Rozvíjať kapacity pre integrované riadenie ochrany ŽP s cieľom zaistiť ochranu a udržateľné
využívanie prírodného dedičstva a zdrojov
o Rozvíjať kapacity pre udržateľné využívanie kultúrneho dedičstva a zdrojov
o Zlepšiť riadenie ŽP funkčných mestských oblastí s cieľom vytvoriť z nich miesta, kde sa bude žiť
lepšie
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Prioritná os 4
-

Spolupráca v oblasti dopravy s cieľom zaistiť lepšie prepojenie v SE
o Zlepšiť plánovanie a koordináciu systému regionálnej osobnej dopravy s cieľom zaistiť lepšie
napojenie na vnútroštátne a európske dopravné siete
o Zlepšiť koordináciu medzi subjektmi pôsobiacimi v oblasti nákladnej dopravy s cieľom zvýšiť
využitie ekologických multimodálnych dopravných riešení

Ďalšie informácie na stránke: http://www.central2020.eu/
Kontakt
Národný kontaktný bod
Odbor prierezových priorít
Telefón: 02/ 209 25 914
E-mail: danube@vlada.gov.sk
Adresa: Štefánikova 2, 81105 Bratislava
Ing. Ladislav Šimko – riaditeľ odboru prierezových priorít
Telefón: 02/20925997
E-mail: ladislav.simko@vlada.gov.sk
Adresa: Štefánikova 2, 81105 Bratislava

Spoločný sekretariát – Joint Secretariat
CENTRAL EUROPE Programme
Kirchberggasse 33-35/11
A-1070 Vienna, Austria
Phone: +43 1 8908 088 - 2403
Fax: +43 1 8908 088 - 2499
Email: info(at)central2013.eu
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PROGRAM LIFE +
Program LIFE+, fond Európskej únie pre životné prostredie, zahsňa podporu opatrení v oblasti ochrany
prírody, zmeny klímy, environmentálnej politiky a informovania a komunikácie o otázkach životného
prostredia v celej EÚ. Ciele programu LIFE pre PO 2014 – 2020 sú nasledujúce:
-

Silná väzba na priority EÚ: 7. EAP /environmentálny akčný program/, efektívne využívanie zdrojov,
strata biodiverzity, Adaptačná stratégia EÚ a ciele v oblasti mitigácie v rámci stratégie Európa 2020
LIFE ako katalyzátor, má byť platformou pre testovanie nových, lepších postupov realizovaných na
miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.
Podpora vykonávania EÚ politík v zriadených podprogramoch, čo má viesť k synergií a doplnkovosti
fondov EÚ, a súčinnosti financovania ochrany životného prostredia.

LIFE má dva podprogramy členené v nasledujúcej štruktúre:
Podprogram „Životné prostredie“ má tri prioritné oblasti:
a) „životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov“;
b) „príroda a biodiverzita“;
c) „správa a informovanie v oblasti životného prostredia“.
Podprogram „Ochrana klímy“ má tri prioritné oblasti:
a) „zmierňovanie zmeny klímy“;
b) „adaptácia na zmenu klímy“;
c) „správa a informovanie v oblasti klímy“.
Finančné krytie pre vykonávanie programu LIFE v období rokov 2014 až 2020 je 3 456 655 000 EUR v
bežných cenách, čo zodpovedá 0,318 % celkovej sumy viazaných rozpočtových prostriedkov, ako sa uvádza
v nariadení (EÚ) č. 1311/2013. 2 592 491 250 EUR celkového finančného krytia uvedeného v odseku 1 sa
pridelí podprogramu „Životné prostredie“; 864 163 750 EUR celkového finančného krytia uvedeného v
odseku 1 sa pridelí podprogramu „Ochrana klímy“.
Kompletné informácie o výzvach na stránke :
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm
Ďalšie informácie o programe LIFE + na stránke:
http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/europska-unia-zivotne-prostredie/oblasti/life/
Kontakt
Národné kontaktné miesto pre LIFE
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
NCP - Slovenská republika
Mgr. Karin Očenášová - tel. 02/5956 2621
karin.ocenasova@enviro.gov.sk
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URBACT III
Hlavným poslaním programu URBACT III je podpora integrovaného prístupu k udržateľnému mestskému
rozvoju. Program URBACT III určený pre mestá, umožní efektívnu nadnárodnú výmenu skúseností a bude
vzdelávacím nástrojom s inovatívnymi metódami. Prinesie konkrétne a nové riešenia pre mestá snažiace sa
reagovať na špecifické výzvy a zároveň má dôležitú úlohu pre budovanie kapacít miestnych orgánov v SR.
Podpora EÚ

Prioritná os 1 69 843 880€
(posilniť TURM)
Prioritná os 2 4 458 120€
(Technická
podpora)
Spolu
74 302 000€

Národná účasť

Celkové
financovanie

Stupeň
spolufinancovania

88 218 882€

79,17%

Národné
verejné
financie
18 375 002€

Národné
súkromné
financie
0€

3 647 553€

0€

8 105 673€

55,00%

22 022 555€

0€

96 324 555€

77,14%

Program je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja a národnými príspevkami (28 EÚ štátov +
Švajčiarsko a Nórsko). Stupeň co-financovania členských štátov je 5,7% (stupeň co-financovania EFRR je
77%). Podiel každého členského štátu záleží od počtu obyvateľov k priemernému početu obyvateľov štátov
EÚ v roku 2012. Zvyšný budget je financovaný mestami participujúcimi na programe a to nasledovne:
-

Menej rozvinuté a prechodné regióny dostanú 85% príspevok z EFRR
Viac rozvinuté regióny dostanú 70% príspevok z EFRR

Projekty musia byť predfinancované projektovými partnermi. Vedúci projektový partner zozbiera oficiálne
údaje o výdavkoch ostatných partnerov a požiada o refundáciu spolu so správou o progrese projektu.
Oprávnení sú títo partneri : mestá, regióny, univerzity a výskumné strediská, iné (na vlastné náklady).
Program Urban III má 4 hlavné ciele:
1. Zvýšenie kapacity miest a ich podpora v zlepšovaní integrovaného prístupu k mestskému rozvoju.
2. Zvýšenie integrácie udržateľných stratégií a akčných plánov v mestách.
3. Zlepšenie implementácie integrovaných a trvalo udržateľných mestských stratégií a akčných plánov v
mestách .
4. Zabezpečiť lepší prístup k informáciám a šíreniu know-how vo všetkých aspektoch udržateľného
rozvoja miest s cieľom zlepšiť politiku rozvoja miest.
Kontakt
URBACT Secretariat
5 rue Pleyel
F-93217 Saint-Denis
Tel.: +33 149174640
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Fax.: +33 149174555
E-mail.: r.barbato@urbact.eu
Web: URBACT
Ďalšie informácie sú na stránke: http://urbact.eu/en/about-urbact/urbact-2014-2020/

URBAN INNOVATIVE ACTIONS
Program „URBAN INNOVATIVE ACTIONS“ majú pridelených 330 mil € na obdobie 2014-2020. Cieľom je
identifikovať a testovať nové riešenia a klásť dôraz na tie mestské problémy, ktorých dôležitosť bude
v nasledujúcich rokoch rásť. Tieto inovačné aktivity môžu mať formu štúdií alebo projektov.
Aplikovať sa môžu na:
-

mestá s minimálnym počtom obyvateľov 50 000
zoskupenia miest s celkovým počtom najmenej 50 000 obyvateľov

Maximálna dĺžka trvania pre jednu inovačnú aktivitu sú 3 roky a poskytnutá suma nesmie byť vyššia ako 5
miliónov €. Miera spolufinancovania ERDF je maximálne 80%.
Ďalšie informácie na stránke:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_en.pdf
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ERASMUS +
Program ERASMUS + disponuje na obdobie rokov 2014 – 2020 rozpočtom 14,7 miliardy EUR. Program
podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a športu. Erasmus+ poskytuje granty pre široké
spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva
príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a
dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.
Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev
zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a mládeže. Nová akcia Šport podporuje aktivity v rámci
masového športu a prostredníctvom cezhraničnej spolupráce bude riešiť aj problémy ako doping, násilie a
rasizmus.
Program sa delí na 5 oblastí:
-

Školské vzdelávanie
Odborná príprava
Vysokoškolské vzdelávanie
Vzdelávanie dospelých
Mládež a šport

Bližšie informácie o programe ERASMUS + je možné získať na stránke:
http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=70
Prehľad o aktuálnych výzvach programu ERASMUS + je dostupný na stránke:
http://web.saaic.sk/erasmusplus/site/index.php?sw=41&submenu=2
Kontakty:
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Krížikova 9
811 04 Bratislava
Tel.: 02/209 22201
E-mail: erasmusplus@saaic.sk
www.saaic.sk
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EURÓPA PRE OBČANOV 2014-2020
Komunitárny program „Európa pre občanov" financuje iniciatívy na podporu spoločnej európskej pamäte a
aktívneho občianstva na úrovni EÚ. Miestne a regionálne orgány, neziskové organizácie, vzdelávacie,
výskumné, kultúrne a mládežnícke inštitúcie môžu získať podporu na diskusné podujatia, konferencie,
workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.
Hlavné ciele programu sú:
-

Prispievať k tomu, aby občania EÚ rozumeli Únii, jej histórii a rozmanitosti
Posilňovať inštitúciu občianstva k Európskej únii a zlepšovať podmienky pre demokratickú a občiansku
participáciu na úrovni EÚ.

Špecifické ciele programu sú:
-

-

Zvyšovať povedomie o spoločnej európskej pamäti, histórii a hodnotách tak, aby sa sledoval hlavný cieľ
EÚ, ktorým je presadzovať mier, jeho hodnoty a všeobecné blaho občanov EÚ a to podnecovaním
debát, reflexií a rozvojom sietí.
Podporovať demokratickú a občiansku participáciu občanov EÚ rozvíjaním chápania procesu tvorby
politík na úrovni EÚ a podporovaním príležitostí pre spoločenskú a medzi-kultúrnu výmenu a
dobrovoľníctvo na úrovni EÚ.

Celková výška rozpočtu pre program je 185,5 miliónov eur na sedem rokov (2014 - 2020).
Celkové rozdelenie rozpočtu medzi jednotlivé akcie na obdobie 2014 - 2020:
Akcia 1- Európska pamiatka: najmenej 20 %
Akcia 2 - Podpora demokracie a občianska participácia: približne 60 %
HORIZONTÁLNA AKCIA: Valorizácia: približne 10 %; Riadenie programu: približne 10%
Minimálna výška dotácie v tomto programe predstavuje 5 000 eur.
Informácie k rozpočtom podporovaných projektov, ako aj maximálnu výšku požadovanej dotácie nájdete
pri detailných opisoch podporných akcií:
http://www.europapreobcanov.sk/index.php/granty/
Ďalšie informácie sú na stránke:
http://www.europapreobcanov.sk/
Kontakt
Mgr. Želmíra Gerová
E-mail: zelmira.gerova@europapreobcanov.sk
Mob.: +421 903 450 401
Tel.: +421 2 2047 1291
E-mail: office@europapreobcanov.sk
Tel.: +421 2 2047 1290
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HORIZONT 2020 - RÁMCOVÝ PROGRAM PRE VÝSKUM A INOVÁCIE
Horizont 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane
rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci rámcového programu pre
konkurencieschopnosť a inovácie a aktivity Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).
ZAMERANIE ZDROJOV NA HLAVNÉ CIELE
Zdroje programu Horizont 2020 sa budú sústrediť na tri rôzne, ale navzájom sa posilňujúce priority s
jasnou pridanou hodnotou Únie:

1. Excelentná veda
Cieľ je zameraný na zvýšenie excelentnosti vedeckej základne Európy a zaistenie stáleho toku výskumu
svetovej úrovne s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Európy. Tento cieľ bude slúžiť na
podporu najlepších myšlienok, rozvoj talentov v Európe, sprístupnenie prioritnej výskumnej infraštruktúry
pre výskumných pracovníkov a na zatraktívnenie Európy pre najlepších svetových výskumných
pracovníkov.

2. Vedúce postavenie priemyslu
Zámerom tohto cieľa je urobiť z Európy prostredníctvom podpory činností, ktorých náplň určia podniky,
príťažlivejšie miesto z hľadiska investícií do výskumu a inovácií (vrátane ekoinovácie). Prostredníctvom
tohto cieľa sa budú poskytovať rozsiahle investície do kľúčových priemyselných technológií, maximalizovať
potenciál rastu európskych podnikov prostredníctvom poskytnutia primeraného financovania a pomáhať
inovatívnym MSP dostať sa do svetovej špičky.

3. Spoločenské výzvy
Tento cieľ odráža politické priority stratégie Európa 2020 a slúži na riešenie hlavných obáv občanov v
Európe a mimo nej. Na výzvach založený prístup spojí zdroje a znalosti z rôznych oblastí, technológie a
disciplíny (vrátane spoločenských a humanitných vied). Pôjde o činnosti (od výskumu až po trh) s novým
dôrazom na činnosti súvisiace s inováciou, ako napr. pilotné projekty, demonštračné činnosti, testovacie
prostredia a podpora pre verejné obstarávanie a trhového využitie. Tento cieľ zahsňa aj vytváranie väzieb
s činnosťami vykonávanými v rámci európskych partnerstiev v oblasti inovácie.
Financovanie sa bude zameriavať na tieto výzvy:
- zdravie, demografické zmeny a zdravé prostredie;
- potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo, morský
bioekonomika;
- bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia;
- inteligentná a integrovaná doprava šetrná k životnému prostrediu;
- opatrenia na ochranu klímy, účinné využívanie zdrojov a suroviny;
- inkluzívne, inovatívne a bezpečné spoločnosti.
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a námorný

výskum

a

Štruktúra programu Horizont 2020:
Základné piliere Horizontu 2020 a rozdelenie približne 77 miliardového rozpočtu v %:
I.

Excelentná veda

31.73 %

1.

Európska výskumná rada

17.00

2.

Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie

3.50

3.

Akcie Marie Sklodowska – Curie

8.00

4.

Výskumné infraštruktúry

3.23

II.
1.

Vedúce postavenie priemyslu

22.09 %

Informačné a komunikačné technológie

17.60

2. Nanotechnológie, pokročilé materiály, biotechnológia, pokročilé výrobné3.69
procesy
3.

Malé a stredné podniky a prístup k prostriedkom rizikového financovania 0.80

III.

Spoločenské výzvy

38.53 %

1.

Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

9.70

2.

Potravinová bezpečnosť a morský výskum

5.00

3.

Energia

7.70

4.

Transport

8.23

5.

Opatrenia v oblasti klímy a efektívne využívanie zdrojov a surovín

4.00

6.

Inkluzívne spoločnosti

1.70

7.

Bezpečné spoločnosti

2.20

Rozšírenie účasti a šírenie excelentnosti

1.06 %

Veda pre spoločnosť

0.60 %

Európsky inovačný a technologický inštitút

3.52 %

Spoločné výskumné centrum: priame akcie nesúvisiace s nukleárnym2.47 %
výskumom
SPOLU

100 %

Oprávnení prijímatelia: v prípade bežných výskumných projektov je oprávneným žiadateľom konzorcium
minimálne troch právnických osôb. Každý subjekt musí byť zriadený v členskom štáte EÚ alebo
v pridruženej krajine.
Medzinárodná spolupráca v rámci programu Horizont 2020 sa bude sústrediť na spoluprácu s tromi
hlavnými zoskupeniami štátov:
1. premyslené a rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky;
2. krajiny zahrnuté do procesu rozširovania EÚ a susedné krajiny;
3. rozvojové krajiny.
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Aktuálne výzvy:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
Informácie ohľadom jednotlivých pilierov, ako aj ohľadom výziev v slovenskom jazyku sú dostupné na
stránkach Národného koordinátora programu HORIZONT 2020:
http://h2020.cvtisr.sk/
Kontakt:
Národný kontaktný bod HORIZONT 2020
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
e-mail: ncpvat@cvtisr.sk
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Ďalšie možnosti čerpania pomoci cez komunitárne programy
Okrem hore uvedených komunitárnych programov existuje ešte široká škála možností pre získanie finančnej
podpory pre mestá a obce.
Ako príklady uvádzame nové programy na obdobia rokov 2014-2020:
- Iniciatíva zamestnanosti mladých (3 mld. Eur)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036&langId=sk
-

Program zdravého rastu (449 mil. Eur)
http://ec.europa.eu/health/programme/

-

Nástroj na prepojenie Európy (26,3 mld. Eur)
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility

-

Fond pre azyl a migráciu (3,14 mld. EUR)
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylummigration-integration-fund/index_en.htm

-

Program pre spotrebiteľa (Consumer programme) (188,8 mil. EUR)
http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm

-

Copernicus (GMES ) (4,3 mld. EUR)
http://www.copernicus.eu/

-

Zdravie pre rast (446 mil. EUR)
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm

-

Nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti ( INSC ) (225,32 mil. EUR)
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm#insc

-

Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva (1,3 mld. EUR)
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm#EIDHR

-

Mechanizmus civilnej obrany (223,78 mil. EUR)
http://ec.europa.eu/echo/en/what/civil-protection/mechanism

-

Nástroj rozvojovej spolupráce (19,7 mld. EUR)
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/mff/financial_framework_news_en.htm
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EKOFOND
Ekofond je neinvestičný fond, ktorého zriaďovateľom je Slovenský plynárenský priemysel, a.s., pôsobiaci v
rámci územia Slovenskej republiky od 7. februára 2007. Od svojho vzniku finančne podporuje, ako verejne
prospešná a aktívna spoločnosť, projekty efektívneho využívania energií, ochrany životného prostredia a
aktivít spojených s osvetou v týchto oblastiach.
Účelom tohto neinvestičného fondu je podpora ochrany a tvorby životného prostredia, podpora
efektívneho využívania energií, podpora aktivít zameraných na vyššie uvedené oblasti v spojení s osvetou.
Osobné konzultácie ku grantovým programom po dohode na tel. čísle: 0918 187 768
Smerovanie podpory je určované na základe štyroch princípov:
- Inovatívnosť – podpora aplikovaného výskumu a vývoja, podpora pilotných projektov inovatívneho
spojenia zemného plynu s inými druhmi energie, aktivity v oblasti školstva s cieľom podpory
inovatívneho prístupu k výučbe novými metódami
- Iniciatíva – podpora proaktívnych riešení v oblasti výroby a spotreby energie
- Partnerstvo – podpora nepodnikateľských subjektov, najmä neziskových organizácií, škôl, obcí a miest
a samosprávnych krajov a organizácií nimi zriadených
- Etika a transparentnosť – rovnaké podmienky pre všetkých žiadateľov, zverejnenie rozhodovacieho
procesu a zoznamu všetkých podporených projektov
Hlavnou formou podpory je poskytovanie finančných príspevkov v rámci programov a grantov na podporu
energetickej efektívnosti. Pre mestá, obce a organizácie v ich správe sa v rámci Ekofondu otvárajú viaceré
možnosti získania podpory:
- Možnosť využiť odborné poradenstvo technických špecialistov SPP v oblasti energetickej efektívnosti
na interaktívnej putovnej výstave o energii "Energia 3. tisícročia"
- Možnosť získať informácie, pre žiakov 9. ročníka ZŠ, o príležitosti študovať nový študijný odbor Technik
energetických zariadení budov
- Možnosť získať finančnú podporu na zateplenie budov, výmenu okien verejných budov;
prostredníctvom programu 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov.
- Možnosť získať finančný príspevok až 7 000€ na zakúpenie automobilu na palivo CNG;
Programy EKOFONDU:
- Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu
- Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
- Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel
- Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu
Kontakt:
Kozia 11, P.O.BOX 12
810 00 Bratislava
www.ekofond.sk
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NADÁCIA EKOPOLIS
Nadácia Ekopolis dlhoročne pôsobí v oblasti manažmentu grantových programov zameraných na
demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť. Hlavným nástrojom podpory sú
grantové programy, v ktorých projekty získavajú podporu v otvorenej súťaži. Poskytujú rovnoprávnu šancu
všetkým subjektom podieľať sa na riešení naliehavých otázok.
Aktuálne programy Nadácie Ekopolis, ako aj jej ďalšie aktivity je možné rozdeliť do troch skupín podľa tém,
ktorými sa primárne zaoberajú:
1. Ochrana životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva(programy Fond Živá energia,
Podpora aktívnych občanov - podpora obhajoby občianskych záujmov v oblasti životného prostredia,
Strom roka, Trixi mobil, Vitajte cyklisti!, Živé chodníky)
2. Občianska kontrola verejnej moci v oblasti životného prostredia. Podpora aktívnych občanov - podpora
obhajoby občianskych záujmov v oblasti životného prostredia
3. Vytváranie verejných priestranstiev so zapojením občanov(programy Greenways, PrieStory, Zelené
oázy, Think Big, Pohoda za mestom, UrbSpace)
Rozvoju územia miest a obcí sa venujú nasledujúce programy:
- Fond živá energia
- Greenways
- Priestory
- Pohoda za mestom
- Zelené oázy
Bližšie informácie o programoch sú na stránke:
http://www.ekopolis.sk/index.html
Kontakt:
Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/414 54 78
Fax: 048/414 52 59

FOND ŽIVÁ ENERGIA
Cieľom Nadačného fondu Živá energia je podpora projektov, ktoré prispievajú k rozvoju využívania
obnoviteľných zdrojov energie a k rozvoju energetickej efektívnosti a racionálneho využitia energie, ako aj
podpora osvetovej činnosti a podpora výskumu a vývoja v oblasti energetickej efektívnosti.
Prioritou Fondu v roku 2013 bola podpora projektov, v ktorých budú vhodne prepojené investičné
a osvetové aktivity.
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Príklady investičných aktivít zahsňajú výstavbu a inštaláciu nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje
energie, ich rekonštrukciu a zvýšenie efektívnosti, rekonštrukciu zariadení využívajúcich fosílne palivá na
obnoviteľné zdroje a zavádzanie opatrení pre úspory energie.
Môže ísť napríklad o inštaláciu solárnych kolektorov za účelom ohrevu vody, inštaláciu tepelných čerpadiel,
modelové využitie fotovoltaických článkov a ďalších technológií založených na obnoviteľných zdrojoch, a
opatrenia pre energetické úspory
Podmienkou je zavádzanie týchto opatrení na objektoch a budovách využívaných na verejnoprospešné,
resp. charitatívne účely.
Investičné aktivity je vhodné spojiť so vzdelávaním a osvetou zameranou na relevantné cieľové skupiny,
napr. školskú mládež, širšiu miestnu komunitu a pod.
Fond má záujem podporiť osvetové aktivity zamerané na témy obnoviteľných zdrojov a úspory energií aj
v prípade, že nie sú spojené s investíciou. V tomto prípade sa bude posudzovať kvalita a relevantnosť
informácií, úroveň ich spracovania a dosah na cieľové skupiny.
V roku 2013 Fond podporil projekty v celkovej sume 90 000 eur. Výška poskytnutého grantu bola
v rozmedzí do výšky 7 000 eur.
Oprávnenými žiadateľmi na pridelenie prostriedkov Nadačného fondu Živá energia sú mimovládne
neziskové organizácie, obce, mestá, školy a iné vzdelávacie inštitúcie, ústavy sociálnej starostlivosti,
domovy dôchodcov, vedecko-výskumné pracoviská, centrá voľného času, komunitné centrá
Pri výbere podporených projektov budú návrhy hodnotené na základe viacerých kritérií. Hodnotí sa
preukázateľný verejnoprospešný charakter projektu a prínos projektu pre komunitu, súlad so zameraním v
rámci jednotlivých oblastí podpory, vyčísliteľný dopad projektu na úspory energie, intelektuálna, materiálna
a finančná účasť rôznych partnerov - neziskové organizácie, školy, miestna samospráva a podnikatelia a
pod. Rovnako je hodnotená aj efektivita navrhovaných opatrení vzhľadom na náklady, miera zapojenia
dobrovoľníkov, zaistenie následnej dlhodobej starostlivosti o výsledky po ukončení projektu, vhodnosť
navrhovaných aktivít z odborného hľadiska a hľadiska ochrany životného prostredia a súlad zámeru s
legislatívou, technickými normami a regulatívmi a prípadne s rozvojovými dokumentmi obce, mesta,
regiónu
Viac sa o programe Fond živá energia na stránke programu:
http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/fond-ziva-energia.html

Kontakt:
Peter Medveď
medved@ekopolis.sk
Tel.: 048/414 54 78
0903 521 614

GREENWAYS
Program je orientovaný na podporu a rozvíjanie Greenways, ktoré predstavujú trasy alebo komunikácie,
ktoré slúžia obyvateľom na rekreáciu a šport, pre každodenné dochádzanie do práce či do školy a pod.
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Projekt Greenways prispieva k zlepšeniu kvality života obyvateľstva, ako aj zlepšeniu životného prostredia
prostredníctvom motivácie k rekreačnému pohybu a zároveň rieši konflikt medzi motorovou a
nemotorovou dopravou pri dochádzaní do práce, školy, na nákupy, na ihrisko, do prírody.
Druhým aspektom programu Greenways je jeho vplyv na turizmus. Vďaka prítomnosti tejto špecifickej
trasy, resp. komunikácie sa otvárajú možnosti pre propagáciu regiónu, pre prilákanie a udržanie
návštevníkov a rozvoj služieb (napríklad náučné a interpretačné chodníky, spájanie atraktivít obce, mesta
do ucelenej trasy, poskytovanie sprievodcovstva, požičiavanie bicyklov). Tieto aktivity v následnosti
prispievajú k celkovému rozvoja obce alebo mesta.
Oprávnenými žiadateľmi v rámci programu sú neziskové organizácie s relevantným poslaním, ale nie je
vylúčená ani podpora neformálnej skupiny občanov, obce, inštitúcie a pod. Projekt je teda smerovaný skôr
na aktívne skupiny obyvateľov, avšak zapojenie a účasť miestnej samosprávy je nevyhnutná. Presné
vymedzenie prijímateľov grantu je vždy v príslušných propozíciách vyhláseného grantového kola.
Podporované aktivity
Výstupom podporených projektov sú vždy hotové trasy greenways. V záujme ich vybudovania sú
podporované prípravné a plánovacie práce, nákup materiálu, odmeny pre expertov a remeselníkov,
organizačné náklady, propagáciu a pod. Presné vymedzenie oprávnených nákladov je vždy v príslušných
propozíciach vyhláseného grantového kola. Súčasťou podpory Nadácie Ekopolis je aj ponuka a pomoc v
oblasti konzultácie, komunikácie s inými partnermi, účasti na rôznych akciách a iné podporné aktivity.
Dôležitú úlohu tu zohráva členstvo nadácie v sieti podobných programov Stredoeurópske greenways, ako aj
v Európskom združení greenways (European Greenways Association).
Viac sa o programe Greenways na stránke programu: www.greenways.sk
Kontakt:
Ján Roháč
programový manažér
0905 240 137
rohac@ekopolis.sk

PRIESTORY
Jedná sa o program zameraný na podporu obnovy zanedbaných verejných priestranstiev a ich premeny na
miesta, kde sa stretávajú ľudia. S týmto cieľom úzko súvisiacou aktivitou je zapojenie obyvateľov príslušnej
štvrte, bloku, ulice a pod. do plánovania týchto zmien.
Cieľom programu je teda zapojenie občanov do zlepšovania prostredia, v ktorom žijú a tým aj zvyšovanie
ich účasti na veciach verejných a posilňovanie ich komunity. Prostredníctvom aktívnej účasti občanov na
plánovaní a úprave verejného priestranstva sa zvyšuje záujem ľudí o verejné veci a napomáha občianskym
lídrom v danej lokalite aktivizovať ďalších obyvateľov.
Oprávnenými žiadateľmi podpory v rámci programu sú skupiny občanov, mimovládne organizácie a
samosprávy miest a obcí.
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Program zabezpečí vybraným uchádzačom potrebné vzdelávanie a technickú asistenciu (poradenstvo v
otázkach zapájania verejnosti, facilitácia stretnutí, základná metodická pomoc pre zúčastnených architektov
a pod.) ako aj finančný príspevok.
Projekty sú v zásade zameraná na dosiahnutie dvoch výstupov. Prvým je upravené a navštevované verejné
priestranstvo, slúžiace komunite okolo neho (detské ihriská, oddychové zóny, divadelné a koncertné pódiá
pod šírym nebom a pod.). Druhým ,nemenej dôležitým výstupom sú aktivizovaní občania v lokalite, ktorí sa
aj naďalej stretávajú a ak treba, spolupracujú na ďalších pre nich zaujímavých a dôležitých úlohách.

Kontakt:
Martina Paulíková
programová manažérka
048/414 54 78
0915 811195
paulikova@ekopolis.sk

POHODA ZA MESTOM
Tento konkrétny program je zameraný na podporu miest. Východiskom programu je myšlienka, že prírodné
lokality a rekreačné areály v zázemiach miest sú dôležitým prvkom pre kvalitu života jeho obyvateľov.
Cieľom programu je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných
priestoroch a ich častí v zázemí väčších miest s počtom obyvateľov vyšším ako 25 000.
Cieľom je ponúknuť bezpečné, zdravé a príjemné miesta na trávenie voľného času a šport pre rôzne skupiny
užívateľov, vytvárať priestor pre ich stretnutia a sociálne kontakty, pozitívne vplývať na kvalitu
urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota rekreačného zázemia mesta.
Aktivity programu by mali prispievať aj k vytváraniu partnerstiev samospráv a obyvateľov miest tak, aby
mohla byť v budúcnosti zabezpečená starostlivosť o rekreačné zázemie a v spolupráci boli realizované
prípadné ďalšie aktivity v prospech mesta a jeho obyvateľov.
O podporu vo výške max. 6000 € sa v otvorenom grantovom kole môžu uchádzať miestne komunity z
miest s počtom obyvateľov nad 25 000.
Oprávnenými žiadateľmi o prostriedky sú mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v miestnej komunite a
vyvíjajú činnosť napr. v oblasti ochrany životného prostredia, kultúrnych či prírodných hodnôt,
komunitného rozvoja, športu, vzdelávania a podobne. Ďalšími oprávnenými žiadateľmi sú vysoké školy,
športové kluby, kluby turistov, samospráva mesta v partnerstve s mimovládnou organizáciou s oblasťou
pôsobenia ako je uvedené vyššie, správcovia zelene a rekreačných objektov v partnerstve s mimovládnou
organizáciou s oblasťou pôsobenia ako je uvedené vyššie, štátna ochrana prírody v partnerstve s
mimovládnou organizáciou s oblasťou pôsobenia ako je uvedené vyššie.
Každý projekt musí obsahovať etapu komunikácie s užívateľmi upravovaného priestoru, etapu vlastných
úprav verejného priestoru v rekreačnom zázemí mesta, ukončenie projektu - formou verejného podujatia
priamo na upravenom priestore.
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Projekt je zameraný na podporu aktivít vytváranie a obnova priestorov pre relax a športové aktivity, (napr.
petangové ihriská, piknikové miesta, stolnotenisové stoly, šachovnice a pod.), obnova a doplnenie
drobného mobiliáru ako napr. ohniská a zariadenia na grilovanie, posedenia, prístrešky a altánky, stojany na
bicykle, smetné koše atď., oprava či vytvorenie miest na vstupoch do rekreačných priestorov a v miestach
prirodzeného zhromažďovania ľudí (napr. pri prameňoch, vyhliadkach a pod.), napríklad doplnenie a
osadenie smerovníkov, informačných tabúľ a rôznych prvkov s informáciami, označenie cestičiek, spevnenie
schodíkov a podobne, osadenie rôznych atraktivít oživujúcich priestor, ako napr. zvonkohry, interaktívne
náučné a iné prvky, umelecké artefakty a inštalácie, ošetrenie a výsadba zelene v lesoparkoch a parkoch
resp. iných typoch rekreačných priestorov v zázemí mesta.
Výstupmi jednotlivých projektov sú miestne komunity, ktoré prostredníctvom plánovania a úprav
konkrétnych verejných priestorov získajú nové kontakty, skúsenosti a vedomosti. Viditeľným výstupom sú
upravené, obnovené a oživené časti rekreačných priestorov v zázemiach miest nad 25 000 obyvateľov.
Úpravy týchto priestorov bude zrealizovaná v partnerstve samosprávy a obyvateľov mesta. Výstupmi
projektu budú aj rôzne podujatia organizované na oživenie priestorov v zázemí miest, ktoré prilákajú do
týchto miest ďalších užívateľov a umožnia im zmysluplné aktivity.
Viac sa o programe Pohoda za mestom na stránke programu:
http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/pohoda-za-mestom.html
Kontakt:
Martina Paulíková
programová manažérka
paulikova@ekopolis.sk

tel/fax: + 421 48 4145259
mobil: + 421 915 811 195

ZELENÉ OÁZY
Program orientovaný na podporu nápadov, ktoré napomôžu životnému prostrediu v obci alebo meste.
Celkový objem peňazí, ktorý spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venuje do tohto ročníka programu predstavuje 57
000 eur.
Cieľom programu je vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy v spolupráci
neziskových organizácií, miestnych samospráv a škôl, predškolských zariadení či centier voľného času.
Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia, ktoré slúžia širokej verejnosti,
podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti.
Cieľovým územím sú jasne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom okolí
miest a obcí (verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, mokrade a biokoridory,
trasy pre nemotorovú dopravu, environmentálne zamerané náučné chodníky a pod.).
Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov spolupráce rôznorodých organizácií pri rozvoji územia Malého
Dunaja v úzkej spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom.

Medzi podporované aktivity boli zaradené výsadba novej zelene a revitalizácia pôvodnej zelene (dreviny,
trvalé trávnaté porasty, kvety), čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch,
vrátane revitalizácie brehových porastov, starostlivosť o ekoplochy, záhrady a sady pri školách, úprava
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terénu zveľaďovaných lokalít a trás, projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie
voľného času v prírode a podobne. Bližšie informácie o programoch podporovaných aktivitách možno nájsť
v Kritériách programu na adrese http://www.ekopolis.sk/stranka_data/subory/zo-2014/kriteria-i-1-kolo-zo2014-fv.doc
Podpora bude sústredená tiež na oblasti vytvárania a obnovy prvkov drobnej záhradnej a parkovej
architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach environmentálnym spôsobom,
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 a starostlivosť o lokality zaujímavé z prírodného,
kultúrneho alebo historického hľadiska
Maximálne výška finančných prostriedkov určených na jeden projekt v rámci výzvy bola stanovená na
medzi 1000 až 5000 eur. Oprávnenými žiadateľmi sú registrované mimovládne neziskové organizácie,
základné a stredné školy a učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá. Oprávnenými sú aj mestá a
obce, ale len za podmienky partnerstva s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov.
Viac sa o programe Zelené oázy na stránke programu:
http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html
Kontakt:
Milan Hronec
programový manažér
048 / 470 10 950911 452 457
hronec@ekopolis.sk
Informácie o ďalších programoch podpory miest a obcí, ako aj inej činnosti nadácie Ekopolis nájdete na
stránke www.ekopolis.sk v sekcii Programy.
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NADÁCIA PRIMA BANKY SLOVENSKO
Nadácia Prima banky Slovensko svojimi aktivitami prispieva k budovaniu zdravých, atraktívnych, aktívnych a
trvalo udržateľných miest, obcí a regiónov. Nadácia bola založená v roku 2004 a jej cieľom je podpora miest,
obcí a ostatných jednotiek územnej samosprávy s cieľom zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Nadácia
podporuje aktivity zamerané na rozvoj a ochranu kultúrnych hodnôt, ochranu a tvorbu životného
prostredia, zachovanie a obnovu prírodných hodnôt, podporu školstva, zdravotníctva, verejnoprospešných
aktivít, propagáciu miest, obcí a podpora celkového územného rozvoja.
Kontakt:
Nadácia Prima Banky
Hodžova 11
010 11 Žilina
Telefón: 0948 217 277
E-mail: nadacia@primabanka.skWeb: www.nadaciaprimabanky.sk
Kontakt pre konzultáciu grantových programov:
Pontisn.o. Bratislava
Administrátor grantových programov Nadácie Prima banky Slovensko
Mobil: 0948 217 277
Telefón: 02 5710 8119, 02 5710 8132
Fax: 02 5710 8125
E-mail: nadacia@primabanka.sk
Pre informácie o otvorených grantových programoch navštívte stránku:
http://nadacia.primabanka.sk/grantove-programy
Nadácia Prima banky Slovensko aktuálne nemá otvorené grantové programy.

Iné zdroje:
Ďalšie aktuálne informácie o možnostiach finančnej podpory a organizáciách nájdete na stránkach
http://icm.sk/index.php/poradenstvo/kategoria/C91/
Okrem toho existujú rôzne nadácie, dokonca siete nadácií o ktorých sa dozviete na stránkach
http://www.nadacia.sk/
http://www.knb.sk/hlavna-stranka.html?page_id=193
http://www.socionet.sk/index.php?stav=nad
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RECYKLAČNÝ FOND
Primárnou funkciou fondu je z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať formou dotácií a úverov
projekty zakladajúce a rozvíjajúce separovaný zber a zhodnotenie odpadov začlenených do kategórií
komodít v zmysle tohto zákona a členenia fondu.
Ďalšou funkciou je finančná podpora obciam a ich združeniam za separovanie odpadu a jeho odovzdávanie
na ďalšie zhodnotenie.
Prostriedky fondu možno použiť v zmysle bodu. 2.1 tejto smernice na podporu realizácie cieľov v oblasti
zberu, úpravy a zhodnotenia odpadov, obsiahnutých v komoditných programoch jednotlivých sektorov
fondu:
a) opotrebovaných batérií a akumulátorov
g) papiera
b) odpadových olejov
h) skla
c) opotrebovaných pneumatík
i) vozidiel
d) viacvrstvových kombinovaných materiálov
j) kovových obalov
e) elektrozariadení
k)všeobecného
f) plastov
Oprávnení prijímatelia: obce
Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov sa predkladajú priebežne. Žiadosti o vrátenie príspevku
zaplateného do fondu v zmysle ust. § 56 ods. 4 zákona o odpadoch sa predkladajú do 31. marca
nasledujúceho kalendárneho roka.
Finančné prostriedky: poskytujú sa ako nenárokovateľné právnickým a fyzickým osobám, najmä ako
príspevok na úhradu investičných a prevádzkových nákladov potrebných na zabezpečenie zberu a
zhodnotenia odpadov astarých vozidiel, ako aj na úhradu ďalších nákladov podľa § 63 zákona o odpadoch.
Obciam sa poskytujú pri hodnovernom preukázaní separácie a recyklácie príslušnej odpadovej komodity aj
nárokovateľné príspevky podľa ust. § 64 ods. 1 zákona o odpadoch. Ako nárokovateľné sa poskytujú
vrátenia zaplatených príspevkov podľa § 56 ods. 4 zákona o odpadoch.
Spôsob poskytovania prostriedkov na projekty a ich použitie stanovuje Smernica o poskytovaní
prostriedkov z Recyklačného fondu:
http://www.recfond.sk/index.php?www=catalog_list&id_catalog=5&navigation_main_id=3&navigation_id
=3
Ďalšie informácie na stránke:
www.recfond.sk
Kontakt:
Recyklačný fond
Nobelova 18
831 02 Bratislava
Tel.: 02/ 49207651
kanc@recfond.sk
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NADÁCIA SPP
Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel a.s. (SPP) prostredníctvom svojej nadácie podporuje
aktivity v mnohých oblastiach, avšak hlavnými prioritami sú rozvoj a podpora vzdelávania, rozvoj a
ochrana kultúrnych hodnôt, podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva, ochrana zdravia, podpora
charitatívnych a filantropických aktivít, komunitný a regionálny rozvoj.
Víziou Nadácie je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a
zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré
presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti

Program SPPoločne
Na rok 2015 plánuje Nadácia SPP vyhlásiť program SPPoločne, pričom plánovaným termínom je marec
2015. Bližšie informácie budú zverejnené po vyhlásení programu na webovej stránke:
http://www.sppolocne.sk/sk/
Konzultácie k projektom Vám poskytne koordinátorka programu:
Jana Fúseková
Programová manažérka
Kontakt: 0907 987 981
jana@nadaciaspp.sk

Kontakt:
Nadácia SPP
P.O.BOX 147
810 00 Bratislava
Slovenská republika
projekty@nadaciaspp.sk
Tel.: 02/5464 4683
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NADÁCIA ORANGE
Zakladateľom Nadácie Orange je spoločnosť Orange Slovensko, a.s. Jej poslaním je realizovať
filantropické aktivity spoločnosti a pomáhať riešiť problémy rôznych deficitných oblastí na Slovensku.
Nadácia Orange je nezisková organizácia, ktorá združuje a prerozdeľuje peňažné prostriedky určené na
nasledovné verejnoprospešné účely: rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, realizácia a ochrana ľudských
práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a
kultúrnych hodnôt, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj a
podpora vedy, rozvoj a podpora telovýchovy, pomoc pri živelných pohromách a ich predchádzanie,
humanitná pomoc pre jednotlivcov alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia,
ochrana a podpora sociálnej pomoci.

ŠANCA PRE VÁŠ REGIÓN
Otvorený grantový program pod názvom Šanca pre váš región realizuje Nadácie Orange už od roku 2005.
Dlhodobým cieľom programu je podporovať zmysluplné, inovatívne projekty, ktoré prispejú k
zvyšovaniu kvality života obyvateľov v jednotlivých regiónoch.
Vďaka podpore v minulých rokoch vznikli v mestách a obciach nové detské ihriská, oddychové zóny,
športoviská či kultúrne zóny, zlepšila sa informovanosť obyvateľov vďaka informačným tabuliam,
vydávaniu regionálnej tlače.
K rozvoju regionálneho cestovného ruchu prispeli obnovy turistických chodníkov, značenia, oprava
turistických objektov, rozhľadní, propagácia zaujímavostí regiónu. Mohli byť zachované kultúrne
zvyklosti regiónov podporou ochotníckych divadiel, folklórnych súborov, tradičných kultúrnych festivalov
a pod. Boli podporené viaceré komunitné projekty zamerané na stretávanie ľudí v miestnej komunite, na
ich spoločné trávenie voľného času, aktivity zbližujúce komunity, projekty integrujúce rôzne skupiny
obyvateľov.Program podporí inovatívne verejnoprospešné projekty, ktoré odrážajú potreby miestnej
komunity, podporujú aktívnych občanova sú realizované prostredníctvom dobrovoľníckej práce.
Oprávnenými prijímateľmi grantovej pomoci sú neformálne skupiny aktívnych občanov, mimovládne
organizácie, regionálne médiá a kultúrne inštitúcie a obce a mestá (s podmienkou aktívnej spolupráce s
mimovládnou organizáciou).
Na rok 2015 je vyhlásenie výzvy v rámci programu „Šanca pre Váš región“ na február 2015, pričom je
plánované, že žiadatelia budú môcť podávať prihlášky do mája 2015.
Informácie o programoch a grantových schémach možno nájsť na stránke:
http://www.nadaciaorange.sk/index.php?id_cat=22&rs=449
Kontakt:
Nadácia Orange
Metodova 8
821 08 Bratislava
info@nadaciaorange.sk
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NADÁCIA VÚB
Účelom Nadácie VÚB je podporiť rozvíjanie duchovných hodnôt, vzdelávania, zachovania kultúrneho
dedičstva, ochrany ľudských práv a iných humanitných cieľov, a podpora ochrany a tvorby životného
prostredia. V rámci nadácie sú vytvorené tri programy:
Nadačný program nádej:
- grantová schéma zamestnaneckých projektov
- otvorená grantová schéma
Nadačný program vzdelanie:
- Otvorená grantová schéma "Hosťujúci profesor
- Economicus - cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov
- Grantová schéma zamestnaneckých projektov
Nadačný program pre umenie:
- súťaž Maľba
- súťaž Foto roka
- grantová schéma Poklady môjho srdca
Viac info na: http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx
Kontakt:
Nadácia VÚB
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
E-mail: info@nadaciavub.sk
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NADÁCIA PONTIS
Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Jej názov je odvodený
z latinského slova most a vyjadruje ambíciu a snahu nadácie prepájať všetky sektory slovenskej spoločnosti
a napomáhať k ich efektívnej spolupráci. Cieľom nadácie je motivácia jednotlivcov a firiem k zodpovednosti
nielen za seba, ale aj za svoje okolie.
Informácie o prebiehajúcich grantových programoch a aktuálne grantové výzvy nájdete na stránke
http://www.nadaciapontis.sk/financne-granty
Okrem vlastného fondu - Fond Nadácie Pontis, je nadácia správcom nadačných fondov viacerých
slovenských firiem. Firmy prostredníctvom nich realizujú svoje darcovské zámery a filantropické aktivity.
Prehľad
a
podmienky
poskytovania
jednotlivých
grantov
k
dispozícii
na
stránke:
http://www.nadaciapontis.sk/ziskaj-podporu
Vybrané nadačné fondy určené na podporu miest a obcí:
-

-

Nadačný fond Slovenských elektrární – program je zameraný na podporu projektov zameraných na
energetickú efektívnosť miest a obcí, ako aj znižovanie emisií CO2 do ovzdušia
Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá – program zahsňa 4 oblasti: starostlivosť o životné
prostredie, propagácia zdravého životného štýlu, podpora neziskového sektoru a snaha stať sa
súčasťou komunity. Aktivity sa sústreďujú na zlepšenie kvality života ľudí v mestách, pričom projekty sú
zamerané predovšetkým na revitalizáciu parkov alebo na podporu športových aktivít
Nadačný fond Slovenskej sporiteľne – program okrem iných aktivít významne pomáha obciam pri
organizáciách rôznych podujatí, ktoré zachovávajú ľudové tradície a zvyklosti.
Nadačný fond DM drogerie markt – program je zameraný na dlhodobú finančnú podporu aktivít trvalo
udržateľného spôsobu života v mestách – vytváranie nových komunitných záhrad a chov včiel na
budovách a priestranstvách

Zoznam všetkých nadačných fondov, ktoré zastrešuje nadácia Pontis môžete nájsť na stránke:
http://www.nadaciapontis.sk/nadacne-fondy
Kontakt:
Norbert Maur
Tel. 02/5710 8123
norbert.maur@nadaciapontis.sk
Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Slovenská republika
tel.: 02/5710 8111
fax: 02/5710 8125
pontis@nadaciapontis.sk
www.nadaciapontis.sk
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STREDOEURÓPSKA NADÁCIA (CEF)
STREDOEURÓPSKA NADÁCIA (CEF) bola založená v roku 1994 a patrí medzi najstaršie nadácie na
Slovensku. Podporuje mimoriadne nadaných mladých ľudí, širokú škálu umeleckých aktivít a kultúrnych
podujatí, rozvoj občianskej spoločnosti a ekonomicky znevýhodnených regiónov Slovenska a venuje sa
tiež podpore vzdelávania a všestranného rozvoja mladých ľudí.
O podporu zo Stredoeurópskej nadácie je možné požiadať v rámci aktuálnych grantových výziev, alebo
na základe individuálnej žiadosti mimo rámca aktuálnych grantových výziev. Individuálne žiadosti možno
podávať kedykoľvek, pričom prednostne sa vyhovuje tým žiadostiam, ktoré svojím zameraním spadajú
do programových priorít nadácie.
Programové priority:
1. Počin – v rámci programovej priority počin sú podporované kreatívne umelecké počiny, ktoré
odhaľujú, uchovávajú a rozvíjajú kultúrne odkazy a fenomény Slovenska a strednej Európy. Príklady
podporených projektov:
- Neviditeľná Štiavnica
- Viva Musica
- Albrecht Forum
- Oživenie Kapitulskej
2. Podaná ruka – programová priorita je zameraná na podporu medzinárodných projektov, ktoré
podporujú, posilňujú a zviditeľňujú región strednej Európy. Príklady projektov:
- Bratislavský knižný festival
- Podpora mladých talentov
- Stredoeurópske fórum
3. Rieka – v rámci programovej priority sú prioritne podporované projekty zamerané na povodie
Dunaja, predovšetkým na ochranu a využívanie rieky Dunaj (drobná infraštruktúra slúžiaca
verejnosti, krajinárske prvky...)
4. Hora – cieľom programovej priority je podpora iniciatív, ktorých cieľom je prepájať obyvateľov miest
s obyvateľmi hôr a zvyšovať v rozhodovacích centrálach povedomie o citlivosti voči horským témam
a hodnotám Karpát
Viac informácií ohľadom možností čerpania finančných prostriedkov zo Stredoeurópskej nadácie
a o aktuálnych grantových výzvach je možné nájsť na stránke:
http://www.cef.sk/
Kontakt:
Stredoeurópska nadácia
Sasinkova 12
811 08 Bratislava
Tel.: +421 2 57 20 41 22
e-mail: cef@cef.sk
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WORLD MONUMENTS FUND (SVETOVÝ PAMIATKOVÝ FOND)
Cieľom fondu World Monuments Watch je medzinárodná výzva k akcii v oblasti celosvetového kultúrneho
dedičstva, ktoré je ohrozené silami prírody a vplyvmi sociálnych, politických a ekonomických zmien.
Oprávnení prijímatelia: Do World Monuments Watch môžu byť zaradené pamiatky zo všetkých časových
období. Môžu to byť obytné, občianske, obchodné, vojenské alebo náboženské architektonické pamiatky,
inžinierske a priemyselné stavby, kultúrne krajiny, archeologické náleziská a historické centrá miest.
Účastníci sú nominovaní na Watch World Monument jednotlivcami alebo zástupcami vládnej agentúry,
neziskovými alebo inými mimovládnymi organizáciami.
Základné programy:

Advocacy (Obhajoba)
Cieľom programu je zvyšovanie povedomia o dôležitosti starostlivosti o pamiatky a tiež zvyšovanie
povedomia o nových hrozbách pre pamiatky. Každý projekt WMF je príležitosťou na zvýšenie povedomia
verejnosti, vládnych agentúr, komunitných organizácií, a potenciálnych darcov o dôležitosti pamiatkovej
starostlivosti. Prostredníctvom programov, ako je World Monuments Watch, WMF podporuje ochranu
miest po celom svete.

Education and Training (Vzdelávanie a Školenia)
Program ponúka školenia pre remeselníkov a nádejných profesionálnych umelcov, ktorý by zabezpečili
uchovanie kultúrneho dedičstva. WMF vzdeláva verejnosť, uľahčuje výmenu informácií medzi odborníkmi a
remeselníkmi. Organizuje medzinárodné konferencie a školenia, aby tak dedičstvo zostalo zachované pre
odborníkov i laikov.

Cultural Legacy (Kultúrne dedičstvo)
Program zabezpečuje záchranu architektonických majstrovských diel po celom svete a tiež chráni dôležité
kultúrne pamiatky pred poškodením a zničením. WMF zachováva svetové architektonické a kultúrne
dedičstvo, od veľkých budov a miest, až po pozoruhodné pamiatky, ktoré definujú určité umelecké obdobie
alebo symbolizujú kultúrnu éru. Táto programová oblasť poskytuje finančnú a technickú podporu pre
zachovanie významných stavieb a miest v spolupráci s miestnymi partnermi.

Capacity Building (Budovanie kapacít)
Program pomáha komunitám po celom svete pri výstavbe infraštruktúry na ochranu a zachovanie ich
dedičstva v dlhodobom horizonte. Pomáha tiež budovať vládne, finančné a technické infraštruktúry,
ktorých cieľom je zachovať, chrániť a podporovať dedičstvo Svetového pamiatkového fondu. WMF
zostavuje tímy medzinárodných odborníkov na pomoc pri navrhovaní plánov na ochranu pamiatok v rámci
pilotných projektov, vyvíja školiace programy a plány pre dlhodobú starostlivosť o miesta.

Disaster Recovery (Obnova po katastrofách)
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Cieľom programu je rýchla a rozhodná reakcia na prírodné a človekom spôsobené katastrofy a tiež
odhadnúť škody, chrániť prírodu, a pomáhať s dlhodobými plánmi jej obnovy. WMF teda prostredníctvom
tohto programu zmierňuje škody po prírodných alebo človekom spôsobených katastrofách.
Špeciálne iniciatívy:

Climate changes (Klimatické zmeny)
Zmena klímy a degradácia krehkých ekosystémov na Zemi začínajú vážne ovplyvňovať kultúrne pamiatky v
dôsledku ľudskej činnosti. Zvýšenie hladiny morí, intenzívne búrky ale aj suchá majú vážny dopad. WMF sa
preto venuje nielen ochrane historických pamiatok, ale aj použitiu tradičných metód vhodných pre miestne
životné prostredie, ochrane kultúrnych zdrojov, podpore ekologických stavebných materiálov a podporuje
tiež trvalo udržateľný cestovný ruch.

European Fine Interiors (Európske umelecké interiéry)
Tento program, ktorý riadi WMF, rieši hrozby, ktorým čelia architektonické interiéry. Program pomáha pri
zachovaní týchto interiérov, ale hlavne ich tiež prináša späť do pozornosti verejnosti. Medzi súčasné
projekty patrí Kráľovský palác v Benátkach, Salaterrena v zámku Belvedere v Benátkach, a hrad Hartenfels v
Nemecku.

Jewish Heritage Program (Program židovského dedičstva)
Program židovského dedičstva(JHP) začal v roku 1988, kedy upozornil na židovské kultúrne dedičstvo, ktoré
je v ohrození v dôsledku židovskej diaspóry a neschopnosti menších obcí starať sa o duchovné a svetské
stránky tohto dedičstva.
WMF zameral svoju pozornosť na dokumentáciu pri určovaní pozostatkov zo synagóg, cintorínov a ďalších
budov postavených židovskými komunitami strednej a východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu.
WMF tiež financoval sympóziá, prednášky, fotografické výstavy a rôzne prieskumy.

Modernism (Modernizmus)
Svetový pamiatkový fond pracuje na tom, aby zachránil ohrozené architektonické a kultúrne pamiatky po
celom svete, od prvých osád až po architektúru 20.storočia. V posledných rokoch totiž stále viac moderných
budov čelí rovnakým hrozbám ako antické stavby, a to aj napriek mylnému názoru, že moderné materiály
sú menej krehké ako tie zo skorších dôb. Okrem toho architektúra 20. Storočia často trpí nedostatkom
pochopenia a jeho historického významu.

SustainableTourism (Udržateľný cestovný ruch)
WorldMonumentsFundaAmericanExpresssúpartnerstvácelosvetovejiniciatívy zamerané natrvalo udržateľný
cestovný ruch. Neorganizovaný cestovný ruch môže viesť k poškodeniu pamiatok, preto správa o počte
turistova dopravných tokoch je nevyhnutnou súčasťou trvalo udržateľného cestovného ruchu. Trvalo
udržateľný cestovný ruch minimalizuje negatívny dopad návštevníkov na pamiatky a okolité prostredie, ale
tiež produkuje príjmy a pracovné miesta pre miestne komunity.
WMF preto podporuje projekty, ktoré integrujú historické zachovanie, riadenie cestovného ruchu
a vzdelávanie návštevníkov v úsilí o ochranu a zachovanie kultúrnych pamiatok po celom svete.
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Bližšie informácie na stránke o aktuálnych výzvach na predkladanie projektov spolu s pokynmi na ich
vypracovanie možno nájsť na nasledujúcich webových stránkach:
http://www.wmf.org/content/nomination-guidelines
http://www.wmf.org/downloads/2014-Watch-Guidelines-English.pdf
http://www.wmf.org/our-projects/full-project-list
Kontakt:
WorldMonumentsFund
350 Fifth Avenue
Suite 2412
New York, NY 10118
T: 646-424-9594
F: 646-424-9593
wmf@wmf.org

Iné zdroje:
Ďalšie aktuálne informácie o možnostiach finančnej podpory a organizáciách nájdete na stránkach
http://icm.sk/index.php/poradenstvo/kategoria/C91/
Okrem toho existujú rôzne nadácie, dokonca siete nadácií o ktorých sa dozviete na stránkach
http://www.nadacia.sk/
http://www.knb.sk/hlavna-stranka.html?page_id=193
http://www.socionet.sk/index.php?stav=nad
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