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Vzdelávanie a informovanie  Ukončenie 
prijímania žiadostí: 
do oznámenia PPA Skvalitnenie a podpora ľudského potenciálu ako základnej podmienky pre zlepšenie kvality života na vidieku. Program rozvoja vidieka 2007-2013 

Opatrenie 3.3. 

Odborné vzdelávanie a informačné aktivity 

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 
do oznámenia PPA Rozšírenie rámca vzdelávacích a informačných aktivít a šírenie poznatkov pre všetkých pracujúcich v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom 

hospodárstve. Program rozvoja vidieka 2007-2013 Opatrenie 1.6 

Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry špecializovaných nemocníc s prednostným zameraním na 
liečbu ochorení skupiny 5  

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

22.07.2009 
Účelom výzvy je podporiť investičné projekty, pri ktorých žiadateľ prostredníctvom komplexného reštrukturalizačného programu (ďalej len „KRP“) 
preukáže realizáciu takého portfólia aktivít, ktoré bude minimálne v strednodobom horizonte (nasledujúcich 5 rokov) vytvárať predpoklady na 
dosiahnutie cieľa Opatrenia 1.1. 

Rozvoj nových foriem ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve Ukončenie 
prijímania žiadostí: 
29.07.2009 - 15:00 h Táto výzva je zameraná na podporu hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov vykonávaného komorou príslušnou na vedenie 

registra zdravotníckych pracovníkov 

Infraštruktúra vzdelávania  

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

31.07.2009 Výzva slúži na zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie materských, 
základných a stredných škôl a príslušných školských zariadení, vrátane obstarania ich vybavenia. 

Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky  
Ukončenie 

prijímania žiadostí: 
03.08.2009 Podpora inovatívnej kultúry vo výskumných organizáciách, podpora výskumu orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v národnom 

hospodárstve a zároveň vytváranie a podpora prenosu novozískaných poznatkov a technológií do praxe. 

Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách  

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

http://www.edotacie.sk/532/podpora-zakladne-informacie/vzdelavanie-a-informovanie/
http://www.edotacie.sk/531/podpora-zakladne-informacie/odborne-vzdelavanie-a-informacne-aktivity/
http://www.edotacie.sk/488/podpora-zakladne-informacie/vystavba-rekonstrukcia-a-modernizacia-specializovanych-nemocnic/
http://www.edotacie.sk/488/podpora-zakladne-informacie/vystavba-rekonstrukcia-a-modernizacia-specializovanych-nemocnic/
http://www.edotacie.sk/501/podpora-zakladne-informacie/rozvoj-novych-foriem-dalsieho-vzdelavania-v-zdravotnictve/
http://www.edotacie.sk/207/podpora-zakladne-informacie/infrastruktura-vzdelavania/
http://www.edotacie.sk/483/podpora-zakladne-informacie/podpora-aplikovaneho-vyskumu-vyvoja-a-transferu-technologii-v-oblasti-energie-a-energetiky/
http://www.edotacie.sk/491/podpora-zakladne-informacie/schema-statnej-pomoci-na-podporu-zavadzania-inovativnych-a-vyspelych-technologii-v-priemysle-a-v-sluzbach/
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Cieľom poskytnutia pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie 
prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo 
udržateľného rozvoja v priemysle 

03.08.2009 - 16:00 h 

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike (schéma pomoci 
de minimis)  Ukončenie 

prijímania žiadostí: 
03.08.2009 - 16:00 h 

Cieľom poskytnutia pomoci v rámci tejto výzvy je podpora rekonštrukcie objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti a využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie za účelom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach 
hospodárstva 

Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému 

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

07.08.2009   Zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami.  

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami - I. skupina aktivít 

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

07.08.2009   Špecifickým cieľom výzvy je zabezpečenie komplexnej ochrany územia SR pred povodňami 

Ochrana ovzdušia (II. skupina aktivít)  Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

07.08.2009   Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok, minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných 
zdrojov energie v súlade s legislatívou EÚ a SR 

Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov  

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

07.08.2009   
Dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov EÚ a SR, znižovanie a eliminácia negatívnych vplyvov 
environmentálnych záťaží a skládok odpadov na zdravie ľudí a ekosystémy.  

Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií (schéma štátnej pomoci)  

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 
10.08.2009 - 16:00 h  

Táto výzva je zameraná na financovanie projektov priemyselného (aplikovaného) výskumu a experimentálneho vývoja zameraných na priamu 
spoluprácu podnikov s akademickou sférou, pričom nositeľom projektu – žiadateľom – je samotný podnik, čo zabezpečí súlad projektu s požiadavkami 
praxe 

Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

14.08.2009    Oznámenie o možnosti predkladať projektové návrhy, označené kódom ROP-5.1-2009/01-PN, je uverejnené za účelom realizovania predvýberu 
projektových návrhov, ktoré je ďalej možné rozpracovať do formy žiadostí o NFP a následne predložiť na základe výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 

http://www.edotacie.sk/492/podpora-zakladne-informacie/zvysovanie-energetickej-efektivnosti-na-strane-vyroby-aj-spotreby-a-zavadzanie-progresivnych-technologii-v-energetike/
http://www.edotacie.sk/492/podpora-zakladne-informacie/zvysovanie-energetickej-efektivnosti-na-strane-vyroby-aj-spotreby-a-zavadzanie-progresivnych-technologii-v-energetike/
http://www.edotacie.sk/493/podpora-zakladne-informacie/zabezpecenie-primeraneho-sledovania-a-hodnotenia-stavu-povrchovych-v-d-a-podzemnych-v-d/
http://www.edotacie.sk/494/podpora-zakladne-informacie/preventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami---i-skupina-aktivit/
http://www.edotacie.sk/496/podpora-zakladne-informacie/ochrana-ovzdusia-ii-skupina-aktivit/
http://www.edotacie.sk/497/podpora-zakladne-informacie/uzatvaranie-a-rekultivacia-skladok-odpadov/
http://www.edotacie.sk/489/podpora-zakladne-informacie/podpora-aplikovaneho-vyskumu-vyvoja-a-transferu-technologii/
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Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami  

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 
17.08.2009 - 16:00 h 

1. Zvyšovanie profesionalizácie, udržateľnosti mimovládnych organizácií a ich ľudských zdrojov, za účelom zvýšenia kvality služieb MVO a posilnenie 
kapacít pri účasti na tvorbe a implementácii verejných politík. 2. Podpora sieťovania neziskových organizácií (posilnenie budovania znalostí, prenosu a 
výmeny skúseností a vnútroštátneho sieťovania medzi neziskovými organizáciami). 3. Zvýšenie efektivity poskytovaných služieb zlepšením vzájomnej 
komunikácie, spolupráce a budovania partnerstiev. 

Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti  

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 
17.08.2009 - 16:00 h 

Výzva je zameraná na podporu zvyšovania kvality a flexibility vzdelávania na vysokej škole prostredníctvom inovácií foriem vzdelávania a prepojenia 
obsahu vzdelávania s potrebami vedomostnej spoločnosti, uplatňovanie princípu kultúry kvality a zefektívnenie správy a manažmentu vysokých škôl, 
zvýšenie kvality a rozvoja ľudských zdrojov a spoluprácu medzi vysokými školami, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na 
národnej a medzinárodnej úrovni v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 367 zo 4. júna 2008 k Modernizačnému programu Slovensko 21 

Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách  

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 
24.08.2009 - 16:00 h Schéma na podporu medzinárodnej spolupráce (schéma pomoci de minimis) 

Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a 
samozamestnania 

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 
24.08.2009 - 16:00 h Schéma podpory tvorby a udržania pracovných miest formou podpory SZČO a tvorby a udržania pracovných miest u mikropodnikov, malých a 

stredných podnikov (schéma pomoci de minimis 

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie  

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

02.09.2009    Znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich koncepčných východísk a nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane 
výstavby a modernizácia zariadení na nakladanie s nebezpečnými odpadmi s cieľom ich zneškodnenia environmentálne vhodným spôsobom. 

Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie (I. skupina aktivít)  

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

http://www.edotacie.sk/506/podpora-zakladne-informacie/podpora-rozvoja-udskych-zdrojov-a-zlepsenia-kvality-sluzieb-poskytovanych-neziskovymi-organizaciami/
http://www.edotacie.sk/266/podpora-zakladne-informacie/vysoke-skoly-a-vyskum-a-vyvoj-ako-motory-rozvoja-vedomostnej-spolocnosti/
http://www.edotacie.sk/498/podpora-zakladne-informacie/podpora-ucasti-slovenskych-vyrobcov-na-ve-trhoch-vystavach-obchodnych-misiach/
http://www.edotacie.sk/508/podpora-zakladne-informacie/podpora-tvorby-novych-pracovnych-miest-vratane-podpory-vytvarania-novych-pracovnych-miest-v-novych-podnikoch-a-samozamestnania/
http://www.edotacie.sk/508/podpora-zakladne-informacie/podpora-tvorby-novych-pracovnych-miest-vratane-podpory-vytvarania-novych-pracovnych-miest-v-novych-podnikoch-a-samozamestnania/
http://www.edotacie.sk/504/podpora-zakladne-informacie/nakladanie-s-nebezpecnymi-odpadmi-sp-sobom-priaznivym-pre-zivotne-prostredie/
http://www.edotacie.sk/503/podpora-zakladne-informacie/minimalizacia-nepriaznivych-vplyvov-zmeny-klimy-vratane-podpory-obnovite-nych-zdrojov-energie/
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Špecifickým cieľom výzvy je znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok, minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane 
podpory obnoviteľných zdrojov energie v súlade s legislatívou EÚ a SR 

02.09.2009    

Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti  

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 
02.09.2009 - 15:00 h Zabezpečenie rekonštrukcie a modernizácie zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na prevenciu 

a podporu zdravia u ochorení skupiny 5, ako aj na zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia. 

Schéma na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis)  

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 
14.09.2009 - 16:00 h Podpora projektov zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, vytvorenie 

prostredia na zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov v priemysle a v službách, rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo 
udržateľného rozvoja v priemysle 

Regenerácia sídiel: 4.1a - samostatne dopytovo orientované projekty  Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

18.9.2009    Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom regenerácie sídiel a zvýšením ich konkurencieschopnosti. Zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných 
priestranstiev. 

Rozvoj podnikatelskej infraštruktúry (SK-HUN) Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

29.9.2009    Podpora aktivít na výstavbu/rekonštrukciu nových alebo existujúcich podnikatelských inkubátorov, existujúcich priemyselných parkov a dalších 
zariadení a súvisiacej infraštruktúry 

Podpora podnikatelskej spolupráce (SK-HUN) Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

29.9.2009    Podpora aktivít v oblasti klastrovania, vytvárania podnikatelských partnerstiev a sietí a zlepšenia toku podnikatelských informácií 

Spolocný rozvoj infraštruktúry vedy, výskumu a inovácií, a spolupráca v oblasti cezhranicného výskumu (SK-HUN)  Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

29.9.2009    Podpora aktivít na spolocný rozvoj vedy, výskumu a inovácií, a spolocné využívanie prostriedkov a zdrojov prostredníctvom rozvoja infraštruktúry a 
spolocných výskumných projektov 

Spoločný rozvoj produktov turizmu, atrakcií, organizácií destinačného manažmentu a súvisiacej infraštruktúry (SK-HUN) 

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

29.9.2009    

http://www.edotacie.sk/502/podpora-zakladne-informacie/rekonstrukcia-a-modernizacia-zariadeni-ambulantnej-zdravotnej-starostlivosti/
http://www.edotacie.sk/505/podpora-zakladne-informacie/schema-na-podporu-zavadzania-inovativnych-a-vyspelych-technologii-v-priemysle-a-v-sluzbach/
http://www.edotacie.sk/295/podpora-zakladne-informacie/regeneracia-sidiel/
http://www.edotacie.sk/510/podpora-zakladne-informacie/rozvoj-podnikatelskej-infrastruktury-sk-hun/
http://www.edotacie.sk/511/podpora-zakladne-informacie/podpora-podnikatelskej-spoluprace-sk-hun/
http://www.edotacie.sk/512/podpora-zakladne-informacie/spolocny-rozvoj-infrastruktury-vedy-vyskumu-a-inovacii-a-spolupraca-v-oblasti-cezhranicneho-vyskumu-sk-hun/
http://www.edotacie.sk/513/podpora-zakladne-informacie/spolocny-rozvoj-produktov-turizmu-atrakcii-organizacii-destinacneho-manazmentu-a-suvisiacej-infrastruktury-sk-hun/


 
                                            
 
 

                                                         AA  kk  tt  uu  áá  ll  nn  ee        vv  ýý  zz  vv  yy        --    NNáárrooddnnýý    ssttrraatteeggiicckkýý    rreeffeerreennččnnýý      rráámmeecc        22000077--22001133    

                                                     

/ +421948 001 079 / +421948 001 086 / +421918 738 444 /                                                Agentúra pre rozvoj  GEMERA, MsKS- RA 195, 981 01 Hnúšťa 

5 

Podpora aktivít na obnovenie turistických atrakcií a rozvoj spolocných turistických produktov a príslušných organizácií destinacného manažmentu  

Rozvoj spoločných destinácií - propagácia, marketing a predaj (SK-HUN) Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

29.9.2009    Podpora aktivít propagujúcich spoločné produkty turizmu;   spoločných aktivít v oblasti marketingu a predaja 

Spoločný rozvoj a koordinované využívanie zdravotníckych zariadení a prevencia rizík (SK-HUN) Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

29.9.2009    
Podpora spoločných aktivít na využívanie infraštruktúry zdravotnej starostlivosti, ako aj rozvoja kapacít rýchlej zdravotníckej pomoci a prevencie rizík  

Spoločný rozvoj tvorby sietí, partnerstva, programového a projektového plánovania a riadiacich kapacít (SK-HUN) Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

29.9.2009    Podpora aktivít posilňujúcich vytváranie partnerstva, sietí a organizovanie školení zameraných na rozvoj programových a projektových riadiacich 
kapacít 

Spoločné školenia, vzdelávanie a vytváranie sietí (SK-HUN) Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

29.9.2009    Podpora aktivít v oblasti vypracovania spoločných školiacich a vzdelávacích metód a programov 

Iniciatívy spolupráce na trhu práce (SK-HUN) Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

29.9.2009    Podpora aktivít harmonizujúcich iniciatívy na trhu práce prostredníctvom rozvoja informačných systémov a sietí trhu práce  

Aktivity Ľudia ľudom (SK-HUN) Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

29.9.2009    Podpora aktivít v oblasti organizovania spoločných podujatí a programov; spolupráca v oblasti kultúry, športu, umenia, spoločenských tém a ochrany 
prírody  

Vodné a odpadové hospodárstvo a obnovitelné zdroje energie (SK-HUN) 

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

29.9.2009    Podpora aktivít na rozvoj systémov a technológií odpadového hospodárstva a obnoviteľných zdrojov energie; zvýšenie povedomia v oblasti ochrany 
životného prostredia 

Štúdie, plány a školenia (SK-HUN) 

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

http://www.edotacie.sk/514/podpora-zakladne-informacie/rozvoj-spolocnych-destinacii---propagacia-marketing-a-predaj-sk-hun/
http://www.edotacie.sk/515/podpora-zakladne-informacie/spolocny-rozvoj-a-koordinovane-vyuzivanie-zdravotnickych-zariadeni-a-prevencia-rizik-sk-hun/
http://www.edotacie.sk/516/podpora-zakladne-informacie/spolocny-rozvoj-tvorby-sieti-partnerstva-programoveho-a-projektoveho-planovania-a-riadiacich-kapacit-sk-hun/
http://www.edotacie.sk/517/podpora-zakladne-informacie/spolocne-skolenia-vzdelavanie-a-vytvaranie-sieti-sk-hun/
http://www.edotacie.sk/518/podpora-zakladne-informacie/iniciativy-spoluprace-na-trhu-prace-sk-hun/
http://www.edotacie.sk/519/podpora-zakladne-informacie/aktivity-udia-udom-sk-hun/
http://www.edotacie.sk/520/podpora-zakladne-informacie/vodne-a-odpadove-hospodarstvo-a-obnovitelne-zdroje-energie-sk-hun/
http://www.edotacie.sk/521/podpora-zakladne-informacie/studie-plany-a-skolenia-sk-hun/
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Podpora aktivít v oblasti plánovania a školení  
29.9.2009    

Spoločná starostlivosť o prírodné prostredie (SK-HUN) 

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

29.9.2009    Podpora aktivít na ochranu prírodných hodnôt, a tiež zvýšenie povedomia v oblasti ochrany prírody 

Budovanie malej cezhraničnej dopravnej infraštruktúry a cyklistických trás (SK-HUN) Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

29.9.2009    Podpora aktivít na rozvoj cezhraničných ciest a cyklistických trás 

Rozvoj verejnej dopravy (SK-HUN) Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

29.9.2009    Podpora aktivít na rozvoj služieb verejnej dopravy a založenie zväzov cezhraničnej verejnej dopravy  

Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti cez hraničné rieky (SK-HUN) Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

29.9.2009    Podpora aktivít na výstavbu cezhraničných mostov a využívanie trajektov 

Štúdie a plány (SK-HUN) Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

29.9.2009    Podpora aktivít na prípravu štúdií a plánov potrebných pre investície  

Širokopásmový internet (SK-HUN) 

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

29.9.2009    Znižovanie výrazných rozdielov vo vybavenosti a dostupnosti internetu  

Komunikačná dostupnosť, média, informačné toky (SK-HUN) 

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

29.9.2009    Zlepšenie komunikačných tokov, rozvíjanie spoločného obsahu, zabezpečenie dvojjazyčných zdrojov informácií a podpora vzájomného porozumenia 
komuní 

Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

30.09.2009  Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre dospelých klientov 

http://www.edotacie.sk/522/podpora-zakladne-informacie/spolocna-starostlivost-o-prirodne-prostredie-sk-hun/
http://www.edotacie.sk/523/podpora-zakladne-informacie/budovanie-malej-cezhranicnej-dopravnej-infrastruktury-a-cyklistickych-tras-sk-hun/
http://www.edotacie.sk/524/podpora-zakladne-informacie/rozvoj-verejnej-dopravy-sk-hun/
http://www.edotacie.sk/525/podpora-zakladne-informacie/zlepsenie-cezhranicnej-dostupnosti-cez-hranicne-rieky-sk-hun/
http://www.edotacie.sk/526/podpora-zakladne-informacie/studie-a-plany-sk-hun/
http://www.edotacie.sk/527/podpora-zakladne-informacie/sirokopasmovy-internet-sk-hun/
http://www.edotacie.sk/528/podpora-zakladne-informacie/komunikacna-dostupnost-media-informacne-toky-sk-hun/
http://www.edotacie.sk/255/podpora-zakladne-informacie/infrastruktura-socialnych-sluzieb-socialnopravnej-ochrany-a-socialnej-kurately/
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Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

30.09.2009  Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre deti. 

Modernizácia fariem 

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 
30.09.2009 do 15.00 

h 
Zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskych subjektov lepším využívaním výrobných faktorov a uplatňovaním nových technológií a inovácií. 
PRV 2007-2013 Opatrenie 1.5. 

Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu  

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

19.10.2009    Opatrenie je zamerané na rekonštrukciu, prípadne na rozširovanie objektov vysokých škôl a na modernizáciu ich vnútorného vybavenia a ústavov SAV, 
ktoré majú priznané právo podieľať sa na uskutočňovaní vzdelávacieho procesu 

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu  

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 
19.10.2009  do 16.00 

h  

Využívanie prírodného,  kultúrneho a doteraz vybudovaného potenciálu pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu, s cieľom prednostne financovať 
budovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím, spojených s predajom (miestnych služieb), prostredníctvom nových služieb s 
vyššou pridanou hodnotou 

Podpora integrovaných projektov na úrovni regiónov SR  

Ukončenie 
prijímania žiadostí: 
30.11.2009 - 16:00 h 

Účelom výzvy je podpora udržateľného rozvoja siete profesionálnych manažérskych a vzdelávacích centier RIC (Regionálnych inovačných centier) 
zameraných hlavne na rozvoj znalostí a zručností potrebných k podpore realizácie poznatkov a inovácií v regiónoch, nových technologických postupov 
a metód riadenia, ktoré sa budú významnou mierou podieľať na zvýšení kvality riadenia a spolupráce v oblasti rozvoja inovácií v regiónoch. Vytvorenie 
jednotlivých RIC nadväzuje na vypracované RIS (Regionálne inovačné stratégie) a ich realizáciu v regiónoch, ako aj na nižšie uvedené vládne 
materiály a stratégie pre oblasť inovácií. 

Lokálna stratégia komplexného prístupu pre rómske komunity  Ukončenie 
prijímania žiadostí: 

20.12.2009    Zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov Marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich životných podmienok. 

Regenerácia sídiel 

Bez určenia 

http://www.edotacie.sk/500/podpora-zakladne-informacie/infrastruktura-socialnych-sluzieb-socialnopravnej-ochrany-a-socialnej-kurately/
http://www.edotacie.sk/530/podpora-zakladne-informacie/modernizacia-fariem/
http://www.edotacie.sk/509/podpora-zakladne-informacie/podpora-infrastruktury-vysokych-sk-l-za-ucelom-zlepsenia-podmienok-vzdelavacieho-procesu/
http://www.opkahr.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/94-vyzva-3-1-podpora-podnikatelskych-aktivit-v-cestovnom-ruchu.html
http://www.edotacie.sk/507/podpora-zakladne-informacie/podpora-integrovanych-projektov-na-urovni-regionov-sr/
http://www.edotacie.sk/474/podpora-zakladne-informacie/lokalna-strategia-komplexneho-pristupu-pre-romske-komunity/
http://www.edotacie.sk/318/podpora-zakladne-informacie/regeneracia-sidiel/
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V oblasti regenerácie mestských sídiel budú podporované činnosti súvisiace s trvaloudržateľným mestským rozvojom so zameraním na tvorbu a 
realizáciu integrovaných a tvraloudržateľných stratégií na riešenie vysokej koncentrácie hospodárskych, environmentálnych a sociálnych problémov 
mestských oblastí. V tomto opatrení sa vzhľadom na existujúce problémy bude potrebné zamerať na komplexný prístup zahrňujúci obnovu bytového 
fondu, technickej infraštruktúry, verejných priestranstiev ako aj objektov kultúrneho dedičstva. 

Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce  

Bez určenia 
Vytovrenie stabilných kooperačných sietí, podpora kultúrnych aktivít a tradícií, rozvoj ľudských zdrojov, rozvoj aktív v hospodárskej oblasti, podpora 
tvorby spoločných produktov cestovného ruchu. 

Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia 

Bez určenia 

Podpora je zameraná na zvýšenie dostupnosti cezhraničného územia, a zachovanie kvalitného životného prostredia. 

Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP 

Bez určenia 

Cieľom opatrenia 2.2 je podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií. 

Odborné vzdelávanie a informačné aktivity  

Bez určenia 

Podpora je zameraná na vzdelávacie projekty zahŕňajúce všetky formy ďalšieho vzdelávania a šírenie infomácií s prínosom pre prax 

Regionálna a mestská hromadná doprava 

Bez určenia 
Integrácia hromadnej dopravy do spoločného prevádzkového prostredia a využitie jednotlivých výhod tak, aby bola dodržaná zásada vhodného, 
ekonomického a bezpečného pohybu osôb, je jednou z alternatív riešenia dopravného systému. Integráciou dopravy sa rozumie harmonizácia 
prevádzky mestskej hromadnej dopravy, prímestskej dopravy, regionálnej dopravy, optimalizácia a koordinácia verejnej hromadne j dopravy pomocou 
zjednotených cestovných poriadkov, jednotnej prestupnej tarify. Neskôr i budovanie multimodálnych terminálov i integrácia individuálnej a verejnej 
dopravy. 

Vzdelávanie a informovanie  

Bez určenia 

Skvalitniť a podporiť ľudský potenciál ako základnú podmienku pre zlepšenie kvality života na vidieku. 

http://www.edotacie.sk/211/podpora-zakladne-informacie/podpora-sociokulturneho-a-hospodarskeho-rozvoja-cezhranicneho-regionu-a-spoluprace/
http://www.edotacie.sk/290/podpora-zakladne-informacie/rozvoj-dostupnosti-cezhranicneho-uzemia-a-zivotneho-prostredia/
http://www.edotacie.sk/340/podpora-zakladne-informacie/informatizacia-spolocnosti/
http://www.edotacie.sk/305/podpora-zakladne-informacie/odborne-vzdelavanie-a-informacne-aktivity/
http://www.edotacie.sk/246/podpora-zakladne-informacie/regionalna-a-mestska-hromadna-doprava/
http://www.edotacie.sk/325/podpora-zakladne-informacie/vzdelavanie-a-informovanie/
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Malé  granty  MVO 

Nadačný fond Slovak Telecom / Intenda 

priebežne od 9.2.2009 
do 15.12.209 

AD Hoc podpora je dlhodobo otvorená schéma, určená pre inovatívne projekty, ktoré svojím zameraním nespadajú do žiadneho z ostatných programov Nadačného 
fondu Slovak Telekom. Podporené môžu byť inovatívne projekty v oblasti kultúry, vzdelávania, znevýhodnených skupín obyvateľstva, životného prostredia, 
zdravotníctva, športu alebo charity, alebo na pružné riešenie problémov v nepredvídaných situáciách, ako na príklad ad hoc humanitárna pomoc v prípade živelnej, 
alebo inej katastrofy.  

Ekopolis 

Priebežne 
Podpora aktívnych občanov. Pomoc aktívnym občanom, ktorí obhajujú svoje občianske práva v oblasti životného prostredia. Prispieť tomu aby slovenská spoločnosť 
bola spoločnosťou aktívnych občanov: aby pri  hodnotení, rozhodovaní, plánovaní a rozvoji nezanikol hlas „zdola". 

Nadácia Slovenskej sporiteľne 

Priebežne 

Zamestnanecké programy - Koruna ku korune ;  -  Podpor svoj klub ; -  Fond pomoci 

Európska komisia 
Rôzne 

Európa pre občanov - 1. Aktívni občania pre Európu,  2. Aktívna občianska spoločnosť v Európe,  3. Spoločne pre Európu, 4. Aktívna európska pamiatka 

Rada Európy 

1.október 2009                      
1.február 2010                            

1.máj 2010 

Program Kultúra (2007-2013) cieľom je zlepšiť spoločný európsky kultúrny priestor, ktorý sa zakladá na spoločnom kultúrnom dedičstve, prostredníctvom rozvoja 
kultúrnej spolupráce medzi tvorcami, kultúrnymi aktérmi a kultúrnymi inštitúciami krajín, ktoré sa na programe zúčastňujú, s cieľom podporiť vznik európskeho 
občianstva.                                                      
Oblasť 1.1. Projekty viacročnej spolupráce                                                                                                                                                                      
 Oblasť 1.2.1. Projekty spolupráce                                                                                                                                                                                                                                         
Oblasť 1.2.2. Projekty literárnych prekladov                                                                                                                                                                                                         
Oblasť 1.3. Projekty kultúrnej spolupráce s tretími krajinami                                                                                                                                            
Oblasť 2 Podpora organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry na európskej úrovni 
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Višegrádsky fond 

 1. september 2009                                         
1.december 2009 

Malé granty                                                                                                                                                                                                                          
   1. kultúrnej spolupráce (napr. festivaly, publikácie) 
   2. vedeckej výmeny a výskumu (napr. konferencie, publikácie) 
   3. vzdelávania (semináre, letné školy) 
   4. výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a mládež) 
   5. cezhraničnej spolupráce (projekty na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc) 
   6. podpora turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy) 

Nadácia SPP 

9.september 2009 
Program OPORA. Rozvoj mimovládnych, neziskových organizácii, ktoré svojou činnosťou zvýšia kvalitu života ľudí so znevýhodnením. Cieľom podpory Nadácie SPP je 
prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti tretieho sektora tak, že organizáciám umožní posilniť ich vnútorné kapacity.  1 kolo 

Višegrádsky fond 

10. september 2009 
Visegrad Artist Residency Program (VARP). Program poskytuje finančnú pomoc na umelecké výmeny pre žiadateľov, ktorí sú občanmi višegrádskych 
krajín: Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slovensko 

Višegrádsky fond 

15. september 2009 

Štandartné granty                                                                                                                                                                                                                                                                                     
.  1. kultúrnej spolupráce (napr. festivaly, publikácie) 
   2. vedeckej výmeny a výskumu (napr. konferencie, publikácie) 
   3. vzdelávania (semináre, letné školy) 
   4. výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a mládež) 
   5. cezhraničnej spolupráce (projekty na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc) 
   6. podpora turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy) 

Konto Orange - Premena tradičnej školy na modernú (vzdelávanie) 
30. september 2009 

Podpora aktivít vedúcich k skvalitňovaniu výchovnovzdelávacieho procesu na školách. 

Socia / Charitatívny fond Lion 30. september 2009 
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Pomoce pre rodiny - Zakúpením kompenzačných alebo rehabilitačných pomôcok, operáciami alebo inými náročnými zdravotníckymi úkonmi chceme zlepšiť kvalitu 
života telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených, či dlhodobo chorých detí/mládeže do 25 rokov. 

Nadácia Intenda 

od 7.9.2009 do 
16.10.2009 

Programom Ďalej znižujeme prahy nadväzuje Nadácia Intenda na líniu úspešného programu Znižujeme prahy a vytvára priestor pre mladých ľudí tam, kde komunita 
zlyháva. Podporené môžu byť napríklad projekty terapie pre „deti ulice“, programy znižovania rizík, projekty v rómskych osadách a mestských ghettách, či kluby pre 
voľný čas. 

Nadácia Intenda 

od 3.8.2009 do 
31.10.2009 

Prostredníctvom programu Podporujeme individuality chce Nadácia Intenda finančne podporiť najlepších doktorandov. Podpora je určená na nákup odbornej 
literatúry, na úradu konferenčných účastníckych poplatkov, na úhradu nákladov cestovných nákladov súvisiacich s vedeckou a dizertačnou prácou, na vydanie či 
preklad vlastnej vedeckej publikácie.  

Ekopolis 

jeseň 2009 

PrieStory. Zapojenie občanov do zlepšovania prostredia, v ktorom žijú a tým aj zvyšovanie ich účasti na veciach verejných a posilňovanie ich komunity.  

Nadácia SPP 

3.marec 2010 

Program OPORA. Podpora tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti - 2.kolo  

 

 

 

 


