
DONOR PROGRAM
Oprávnený 

žiadateľ
OPATRENIE (AKTIVITY) ZVEREJNENIE UZÁVIERKA WWW

Výška 
podpory

Min. výška 
grantu

Maximálna 
výška grantu

Vzdelávanie
vzdelávanie v oblasti finančného vzdelávania mladých ľudí a znevýhodnených skupín. Chce 
im umožniť získať praktické informácie z oblasti účtovníctva, investovania, finančného 
manažmentu a podobne.

2/15/2008 100% 25 tis Sk

Komunitný život
podpora projektom verejnoprospešného charakteru, ktoré riešia skutočné potreby komunity v 
danom regióne a sú realizovateľné pomocou dobrovoľnej práce čo najväčšieho počtu ľudí

2/15/2008 100% 25 tis Sk

90% 60 tis.Sk

80% 60 tis. Sk

Ministerstvo práce 
sociálnych vecí a 
rodiny

Výnos MPSVR SR z 5. decembra 2007 
č.29775/2007-II /1 o poskytovaní dotácií v 
pôsobnosti MPSVR SR 

Sociálne služby a dávky pomoci 1/1/2008 3/31/2008
http://www.employment.gov.sk/new/index.

php?SMC=1&id=427

Magistrát Viedeň   - 
Spoločný technický 
sekretariát 

Program cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 

1.Znalostný  región a hospodárska konkurencieschopnosť 
2. Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj 

3/10/2008 4/7/2008 http://www.sk-at.eu/sk-at/sk/5_sekcia.php 85%

Slovensko-český 
ženský fond

Proti násiliu páchanému na ženách MVO

vytvorenie lokálnych a regionálnych koalícií proti násiliu s cieľom zainteresovať do riešenia 
problému násilia páchaného na ženách aktérov verejnej a štátnej správy, 
vytvorenie stratégií pre udržateľné financovanie služieb poskytovaných ženám, na ktorých 
bolo páchané násilie, 
preventívne programy proti násiliu páchaného na ženách, 
zlepšenie kvality poskytovaných služieb. 

4/1/2008 4/25/2008 http://www.womensfund.cz/sk/grant/64/ 100% 130 tis Sk

Agentúra MŠ pre ŠF       
OP Výskum a vývoj

Opatrenie 5.1. OP VaV VŠ, SAV
Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom 
zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.                                     
OPVaV-2008/5.1/01-SORO 

2/25/2008 5/26/2008
http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-
vyzvy/operacny-program-vyskum-a-

vyvoj/vyzva--opvav-2008-5-1-01-soro/
100% 30 mil. Sk 150 mil.Sk

Šanca pre Váš región MNO, samosprávy podpora aktívnych občanov pre rozvoji svojho regiónu, obce 4/2/2008
http://www.kontoorange.sk/blox/cms/missi

on/region/id1
100% 100 tis. Sk

Hľadá sa dobrý nápad
MNO, neformálne 
skupiny

 oživenie kultúrneho či športového života mladých ľudí, príležitostí na neformálne vzdelávanie 
či dobrovoľnícke aktivity

4/20/2008 5/20/2008
http://www.kontoorange.sk/blox/cms/missi

on/support/summerproject
100% 100 tis. Sk

Vykročme si v ústrety 
MNO, školy, 
neformálne skupiny, 
iné

podpora zmysluplného trávenia voľného času ľudí s postihnutím ako aj vytvorenie priestoru 
na prezentáciu ich zručností, schopností  a nadania.

4/20/2008 5/27/2008
http://www.kontoorange.sk/blox/cms/missi

on/support/kridla
100% 70 tis. Sk

Centrum pre filantropiu                     
Baumit

Tu sa nám páči tu chceme žiť - 4 kolo
MNO, samosprávy, 
podnikatelia, 
aktívne skupiny

účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, ich ochota pomôcť pri premene 
verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, 
nápadmi

4/28/2008 5/23/2008
http://www.cpf.sk/sk/4-kolo-programu-tu-

sa-nam-paci-tu-chceme-zit/
100% 50 tis Sk

Informácie 2 MNO
integrácia zdravotne znevýhodnených detí a mladých ľudí prostredníctvom uľahčovania ich 
prístupu k informáciám 

1/7/2008 2/4/2008
http://www.intenda.sk/?nfst_podpora_orga

nizacie
100% 100 tis. Sk

VÍŤAZSTVÁ, kde niet porazených - tretie 
grantové kolo 

MNO, obce

projekty odstraňujúce bariéry a podporujúce komunikáciu a interakciu medzi rôznorodými 
skupinami (rozličnými sociálnymi a etnickými skupinami, generáciami) prostredníctvom 
realizovania spoločných podujatí (športových a/alebo iných) v duchu olympijských ideálov - 
vzájomného porozumenia, priateľstva, solidarity a fair play

4/29/2008 5/28/2008
http://www.intenda.sk/?nfst_podpora_orga

nizacie
100% 100 tis. Sk

Úrad splnomocnenkyne 
pre Rómske komunity

Grantová schéma
samospráva, MNO, 
školy

• projekty v súlade so stratégiou vlády SR vo vzťahu k rómskym komunitám, 
• technickú vybavenosť rómskych osád, 
• vytváranie podmienok pre zvyšovanie zamestnanosti v rómskej komunite,
• podporu projektovej dokumentácie pre výstavbu obecných nájomných bytov nižšieho 
štandardu a technickej vybavenosti s dôrazom na uplatnenie vzorových projektov MVaRR SR
• podporu výchovy a vzdelávania rómskej komunity.
• riešenie akútnych havarijných situácií.

3/15/2008 5/30/2008
http://www.romovia.vlada.gov.sk/index.php

?ID=2419
100%

Výzva na predkladanie projektov 
rozvojového vzdelávania, informovanosti a 
budovania kapacít ODA

právnické osoby
a) budovanie kapacít rozvojovej spolupráce, 
b) rozvojové vzdelávanie, 
c) verejná informovanosť. 

11/6/2007 1/15/2008
http://www.slovakaid.sk/index.php/article/a

rticleview/288/1/1
90%

a.) 1 mil. Sk       
b.) 0,5 mil. Sk  
c.) 0,5 mil. Sk

Srbsko 4/2/2008 5/31/2008

Čierna Hora 4/2/2008 5/31/2008

Prioritné krajiny I Afganistan, Bielorusko, 
Bosna a Hercegovina, Kazachstan, Keňa, 
Ukrajina

4/2/2008 5/31/2008

Prioritné krajiny II  Albánsko, Kirgizsko, 
Macedónsko, Mongolsko, Mozambik, 
Sudán, Tadžikistan, Uzbekistan

4/2/2008 5/31/2008

Slovenská agentúra pre 
medzinárodnú 
rozvojovú spoluprácu

Intenda                         
Slovak Telecom

1/7/2008 3/3/2008

HARMONOGRAM AKTUÁLNYCH VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

Nadácia pre deti 
Slovenska

Hodina deťom

právnické osoby

MNO kvalita života, maldých ľudí a detí, podpora organizácií a spolupráce 

Konto Orange

http://www.knb.sk/showsection.php?sectio
nID=148

Citybank (Slovakia) a.s.
MNO, obce, školy, 
neformálne skupiny, 
jednotlivci

1./ Rozvoj občianskej spoločnosti                                                                                                             
2./ Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry a jej rozvoj                                                                            
3./ Pomoc pri integrácii do medzinárodných organizácií (napr WTO, EU...)

http://www.hodinadetom.sk:80/sk/Komu-
pomahame/Grantove-podmienky.alej

1./ 3,5 mil. Sk  
2./ 7,0 mil. Sk     
3./ 3,5 mil. Sk

www.slovakaid.sk 

100% 
neziskový 

sektor                                    
80% 

podnikateli
a



Executive Agency for 
Competitiveness and 
Innovation (EACI

Inteligentna energia - Europa (IEE)
súkromné a verejné 
subjekty krajín EÚ

energeticky úsporné stavby a technológie, vzdelávanie, tréningy                                          
energetické stratégie, 

3/12/2008 6/26/2008
<http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_

for_proposals/doc/call_2008_en.pdf> 
75% 250 tis EUR

miestna 
samospráva,     
MNO s povolením 
alebo akreditáciou 
MPSVaR

Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených 
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 
rómske komunity, FSR – 2007/2.1/02   

6/30/2008

http://www.fsr.gov.sk/sk/fond-socialneho-
rozvoja/vyzvy/fsr-vyhlasuje-vyzvu-na-
predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-

financny-prispevok-(op-zasi-�-fsr-�-2007-
2.1-02).ews

95% 250 tis. Sk 4 500 tis. Sk

miestna 
samospráva 
realizujúca projekt 
KSP

Uzavretá výzva 
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prijímateľov, ktorí realizujú 
Program podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach 2004 - 2007,2007/2.1/01

6/30/2008

http://www.fsr.gov.sk/sk/fond-socialneho-
rozvoja/vyzvy/fsr-vyhlasuje-uzavretu-vyzvu-

na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-
financny-prispevok-pre-prijimatelov,-ktori-

realizuju-program-podpory-rozvoja-
komunitnej-socialnej-prace-v-obciach-2004-
-2007-(op-zasi-�-fsr-�-2007-2.1-01).ews

95% 250 tis. Sk 4 500 tis. Sk

Hľadáme ďalší zmysel - pre zamestnanie APZ odborná asistencia pri umiestňovaní zdravotne postihnutých na trhu práce 11/19/2007 1/9/2007 http://www.nadaciapontis.sk/12402 90% 300 tis Sk

Hľadáme ďalší zmysel - pre ťalent školy, MVO projekty na rozvoj talentu detí a mládeže so zmyslovým postihnutím 2/28/2008 http://www.nadaciapontis.sk/12813 100% 80 tis.Sk

Zamestnanecký grantový program 
Accenture 

MNO
zvýšenie kvality života v miestnych komunitách, kde žijú alebo pôsobia zamestnanci 
Accenture

6/20/2008 7/21/2008 http://www.nadaciapontis.sk/13086

Nadácia pre deti 
Slovenska

Raz Ročne Spoločne!!! 
MVO

umožniť zdravotne postihnutým deťom a mladým ľuďom prekonať následky zdravotného 
znevýhodnenia a napomáhať ich sociálnej a výchovno-vzdelávacej integrácii. 7/1/2008 7/31/2008

http://www.nds.sk/cl/25/286/Vyzva_1._rocn
ik_Grantoveho_programu_Raz_Rocne_Sp

olocne
90% 90 tis. SK

OZ Tatry Separujte s Hugom
neformálne aj 
formálne skupiny 
mladých

Zvyšovanie miery separácie komunálnych odpadov v miestnych  komunitách 5/30/2008 7/31/2008 100% 10 tis Sk

Živé chodníky 2008 

MNO, obce, 
neformálne skupiny 
v oblasti Vysokých 
a Nízkych Tatier

bodovanie a oprava turistických trás a informačných turistických panelov 11/18/2008 1/30/2008 http://www.ekopolis.sk/zivechodniky 100% 90 tis. Sk 110 tis. Sk

Blokový grant pre environmentálne 
mimovládne organizácie (EMVO) 
financovanýho z Finančného mechanizmu 
Európskeho hospodárskeho priestoru, 
Nórskeho finančného mechanizmu a 
štátneho rozpočtu SR.

Ekologické MNO

Ochrana životného prostredia:
- znižovanie straty biodiverzity 
- zvyšovanie kvality ovzdušia 
- zlepšovanie stavu odpadového hospodárstva na miestnej úrovni
- zlepšovanie a rozvoj infraštruktúry v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva     
Trvalo udržateľná energetika
Potravinová bezpečnosť
Environmentálna výchova

11/22/2007
29.2.2008      
7.10.2008

http://www.ekopolis.sk/new.shtml?lang=S
K&cat=1b447c39ca9c7bad16fca462f7bbba

38
90% 20 tis EUR 100 tis EUR

Ľudia pre stromy
MNO, obce a ich 
organizácie, 
neformálne skupiny

výsadba prirodzených, vhodných drevín, oživovanie krajiny plošnou a vertikálnou zeleňou, 
ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i záchranu vzácnych stromov, obnovu 
parkov, výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch. 

1/31/2008 3/14/2008
http://www.ekopolis.sk:80/?lang=SK&cat=3

6ef12485dd6b8a61332db31e83bc42f
100% 80 tis. Sk

Environmentálny program MNO

monitorovanie tvorby a implementácie legislatívy a politiky v oblasti životného prostredia; 
tvorba alternatívnych návrhov, pozícií a doporučení na základe prieskumu, štúdií a pozičných 
dokumentov; 
aktivity proti rozvojovým a infraštrukturálnym projektom, ak majú nepriaznivý dopad na 
životné prostredie; 
budovanie kapacít mimovládnych organizácií v súvislosti s vyššie uvedenými bodmi

2/13/2008 3/31/2008 http://www.ekopolis.sk/enviro 100%

rýchly  grant  50 
tis Sk                          

štandardný    
150 tis Sk  

Greenways 2008
OZ, NO, 
neformálna skupina

 - budovanie trás pre chodcov, cyklistov, lyžiarov, bežcov, vozíčkarov, vodákov atď. 
(technické a terénne úpravy, spevnenie povrchu, drobné stavby a konštrukcie a pod.);
- vertikálne a horizontálne značenie trás (na stĺpikoch, na stromoch v lesoparku/parku a pod; 
na asfalte a pod., s rešpektovaním relevantných noriem a predpisov);
- slávnostné otvorenie greenway.

6/5/2008 8/4/2008
http://www.ekopolis.sk/?lang=SK&cat=361

95e23e4f389262895951b1a5f8846
100% 200 tis. Sk

Prioritná os: 1 Infraštruktúra vzdelávania samospráva, KŠÚ,
1.1 Infraštruktúra vzdelávania,                                                                                      ROP-1.1-
2008/01 

1/21/2008
od 11.2.2008    

17.3.2008 
http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php?i

d=10&cat=&news=3265
95%

Prioritná os: 4 Regenerácia sídiel štátna správa, obce
4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb                                                  ROP-4.2-
2008/01

5/30/2008
od 1.7.2008 do 

20.3.2009   
priebežne

http://www.ropka.sk/aktualne-
vyzvy/&id=9&page=1

95% 3 mil.Sk

Prioritná os 5: Regionálne komunikácie 
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť 
regiónov

VÚC
5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov                                               
ROP-5.1.-2008/01

8/11/2008
od 25.8.2008 
do 27.2.2009   

3 kolá
http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=11 95%

F1 Projekty zamerané na investície v oblastiach podpory EHP a NFM 11/19/2007 1/21/2008
http://www.eeagrants.sk/index.php?ID=44

40
50% 250 tis EUR

F2 Projekty zamerané na výskum v oblastiach podpory EHP a NFM 11/19/2007 1/21/2008
http://www.eeagrants.sk/index.php?ID=44

40
45% 250 tis EUR

Nadácia Pontis a                
T-mobile

Nadácia Ekopolis

mikro, malí a 
strední podnikatelia 

podľa nariadenia 
EK 364/2004

Individuálne projekty

12/21/2007

Fond sociálneho 
rozvoja                                            
OP Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia                                              

Opatrenie 2.1 OP ZaSI

MVRR - ROP



Individuálne projekty
verejná správa a 

MNO

 - Ochrana životného prostredia                                                                                      - 
Podpora trvalo udržateľného rozvoja                                                                            - 
Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva                                                                - Rozvoj 
ľudských zdrojov                                                                                                             - Zdravie 
a starostlivosť o deti                                                                                                          - 
Výskum                                                                                                                                        - 
Zavedenie schengenského acquis, posilnenie súdnictva                                                                                                                       
- Regionálna politika a cezhraničné aktivity

5/5/2008 7/7/2008

http://www.eeagrants.sk/5826/vyzva-na-
predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-

nenavratneho-financneho-prispevku-na-
individualny-projekt-pre-ziadatelov-zo-

sektora-verejnej-spravy-a-mimovladnych-
organizacii.php

85-100% 280 tis EUR

Modernizácia verejného osvetlenia - 
Slovenská energetická spoločnosť

samosprávy a nimi 
zriadené org

Podpora trvalo udržatelného rozvoja prostredníctvom lepšieho využívania
a riadenia zdrojov“ so zameraním na „skvalitnenie obecného verejného osvetlenia
s cielom úspory energie

4/23/2008 8/22/2008 http://www.siea.gov.sk/mvo/ 90% 10 tis EUR 150 tis EUR

NPOA                                                                 
“Otvárame dvere pre nové možnosti 
spolupráce” (2008 – 2011)

MNO Rozvojová spolupráca s Ukrainou pre oblasť východného slovenska 5/30/2008 8/1/2008 http://www.npoa.sk/ 90% 5 tis. EUR 150 tis. EUR

Fondu na podporu spolupráce medzi 
školami/ štipendiá 

SŠ a VŠ  nov.2007 http://www.eeagrants.sk/

Dodatočný blokový grant pre cezhraničnú 
spoluprácu s Ukrajinou na národnej a 
regionálnej úrovni 

verejná správa a 
MNO

 jeseň.2007 http://www.eeagrants.sk/

OP 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a 
podzemných vôd,                                                                                                       OPŽP-PO1-
08-1

1/18/2008 4/18/2008
http://www.opzp.sk/vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-

osi-1/
100% 200 mil. Sk               

OP 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a 
podzemných vôd,                                                                                                       OPŽP-PO1-
08-3 

7/2/2008 10/2/2008
http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-

vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-osi-1-3/
100% 25.mil EUR

SVP, správcovia 
tokov, 

100% 200 mil. Sk

samospráva 95% 200 mil. Sk

SHU
OP 2.2. Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému                                           
OPŽP-PO2-08-3

7/2/2008 10/2/2008
http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-

vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-osi-2-2/
100% 20 mil EUR

ústredná správa 100% 200 mil. Sk

samospráva, 
súkromný sektor

95% 200 mil. Sk

MŽP, samospráva, 
podnikatelia

4.1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu                                                      OPŽP-
PO4-08-2

5/22/2008 8/22/2008
http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-

vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-osi-4-1/
95%

MŽP, samospráva 
a ich organizácie, 
združenia obcí, 
podnikatelia

4.2. Podpora aktivít zhodnocovania odpadov                                                                                             
OPŽP-PO4-08-3 

6/30/2008 9/30/2008
http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-

vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-osi-4-2/
95% 20 mil. EUR

MŽP,  samospráva
4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie, OPŽP-
PO4-08-1,    OPŽP-PO4-08-4 

18.1.2008                     
22.5.2008

18.4.2008                 
22.8.2008

http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-
vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-osi-4-3/

100%                                              
95%

200 mil. Sk

ministerstvá, 
samosprávy

4.4 Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania , OPŽP-PO4-
08-1

1/18/2008 4/18/2008
http://www.opzp.sk/vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-

osi-4/
95% 200 mil. Sk

samosprávy a ich 
100% subjekty

4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov ,                                                               OPŽP-
PO4-08-1; OPŽP-PO4-08-5

18.1.2008                    
30.6.2008

18.4.2008                          
30.9.2008

http://www.opzp.sk/vyzvy/aktualne-
vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-osi-4-5/

95% 20 mil. EUR

Operačný cieľ 5. 1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom 
vypracovania a  realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území 
NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území 
vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov

200 mil. Sk

Operačný cieľ 5. 2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom 
budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích 
systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov. 

200 mil. Sk

Operačný cieľ 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, 
vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami. 

200 mil. Sk

Opatrenie 1.1. OP Vzdelávanie Stredné školy
Premena tradičnej školy na modernú, Tvorba a implementácia rozvojových programov 
stredných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému 
vzdelávania                                                                                        OPV-2008/1.1/01-SORO 

3/11/2008 5/19/2008
http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-

vyzvy/operacny-program-
vzdelavanie/vyzva--opv-2008-1-1-01-soro/

95% 3 mil. Sk 10 mil.Sk

Opatrenie 1.1. OP Vzdelávanie Základné školy
Premena tradičnej školy na modernú, Tvorba a implementácia rozvojových programov 
stredných škôl podporujúcich zvyšovanie kvality vzdelávania v súlade s reformou systému 
vzdelávania                                                                                        OPV-2008/1.1/02-SORO 

3/18/2008 6/9/2008
http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-

vyzvy/operacny-program-
vzdelavanie/vyzva--opv-2008-1-1-02-soro/

95% 2 mil. Sk 5 mil. Sk

Opatrenie 2.1. Podpora sietí excelentných 
pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov 
rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej 
spolupráce 

Výskumné a 
vzdelávacie inšt, 
MVO vo výskume

Podpora výmenných a spoločných výskumných programov slovenských výskumno-
vývojových a vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú mať medzinárodnú spoluprácu so 
zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja                                                                                          
Podpora významných výskumných a vývojových projektov v oblastiach so strategickým 
významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja 
v SR, potreby kľúčových priemyselných odvetí SR, zvyšovanie kvality života a potreby 
udržateľného rozvoja hospodárstva

5/20/2008 8/25/2008
http://www.asfeu.sk/aktuality/aktualne-
vyzvy/operacny-program-vyskum-a-

vyvoj/vyzva--opvav-2008-2-1-01-soro/
95% 10 mil. Sk 40 mil. Sk

http://www.opzp.sk/vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-
osi-3/

18.1.2008                                         
22.5.2008

3.1 Ochrana ovzdušia, OPŽP-PO3-08-1; OPŽP-PO3-08-2, OPŽP-PO3-08-3

4/18/2008

1/18/2008

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA a 
minimalizácia nepriaznivých vplyvov 
zmeny 

Prioritná os 2: OCHRANA PRED 
POVODŇAMI 

Prioritná os 1: INTEGROVANÁ OCHRANA 
A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VÔD

určené výskumné 
ústavy,  SVP, SAŽP

ŠOP SR
Slovenské múzeum 
ochrany prírody a 
jaskyniarstva
ZOO Bojnice
SAŽP

Prioritná os 5: OCHRANA A 
REGENERÁCIA PRÍRODNÉHO 
PROSTREDIA A KRAJINY

4/18/2008
http://www.opzp.sk/vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-

osi-5/

MŽP SR                                                
OP Životné prostredie

18.4.2008                         
22.8.2008

1/18/2008OP 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami , OPŽP-PO2-08-1  
http://www.opzp.sk/vyzvy/vyzvy-k-prioritnej-

osi-2/

Finančný mechanizmus 
EHP a Nórsky finančný 
mechanizmus

Prioritná os 4: ODPADOVÉ 
HOSPODÁRSTVO 

Agentúra MŠ pre ŠF         
OP Vzdelávanie



Výnos o poskytovaní dotácií v roku 2007
neziskové 
organizácie

vzdelávanie, výchova, poradenstvo, práca s mládežou, medzinárodná spolupráca, vybrané 
poľnohospodárske činnosti

7/12/2006 priebežne
http://www.zbierka.sk/section/32/default.as

px
70%

podnikatelia v 
poľnohosp.

1.1 Modernizácia fariem 2/1/2008 4/30/2008
http://www.apa.sk/index.php?navID=132&

ofs1=0
40-60% 3 000,- EUR 3 mil. EUR

spracovatelia poľn. 
prvovýroby      
hospodáriace subj v 
lesoch

1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva 2/1/2008 4/30/2008
http://www.apa.sk/index.php?navID=132&

ofs1=0
40-50% 3 000,- EUR 5 mil. EUR

 hospodáriace subj 
v lesoch

2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení 2/1/2008 6/30/2008
http://www.apa.sk/index.php?navID=132&

ofs1=0
100% 1 000,- EUR 700 000,- EUR

MP SR 1.3 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 2/1/2008 6/30/2008
http://www.apa.sk/index.php?navID=132&

ofs1=0
100% 10 000,- EUR 1,5 mil EUR

odbytové 
organizácie 
výrobcov

1.5 Odbytové organizácie výrobcov 2/1/2008 6/30/2008
http://www.apa.sk/index.php?navID=132&

ofs1=0
100% 390 000,- EUR

vzdelávacie 
subjekty

1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity 2/1/2008 6/30/2008
http://www.apa.sk/index.php?navID=132&

ofs1=0
100% 3 000,- EUR 70 000,- EUR

poľnohosp a lesné 
subj.

1.7 Využívanie poradenských služieb 2/1/2008 6/30/2008
http://www.apa.sk/index.php?navID=132&

ofs1=0
80% 1 500,-EUR

vzdelávacie 
subjekty

3.3 Vzdelávanie a informovanie 2/1/2008 6/30/2008
http://www.apa.sk/index.php?navID=132&

ofs1=0
100% 3 000,- EUR 70 000,- EUR

MP SR, PPA, 
NSRV

5.1.1. Technická pomoc 2/1/2008 6/30/2008
http://www.apa.sk/index.php?navID=132&

ofs1=0
100%

5.1.2 Národná sieť rozvoja vidieka 2/1/2008 6/30/2008
http://www.apa.sk/index.php?navID=132&

ofs1=0
100%

3.1. Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam s výnimkou výstavby, 
rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov 
energie (bioplynové stanice)

7/1/2008 8/31/2008
http://www.apa.sk/index.php?navID=132&

ofs1=60
50% 3 000,- EUR 1,5 mil EUR

podnikateľské 
subjekty

3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu časť A (de minimis) 50% 2 600,- EUR 200 tis. EUR

neziskové subjekty
3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu časť B (marketing služieb 
vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu

100% 1 500,- EUR 80 tis. EUR

2008/PRV/08
3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam – výstavba, rekonštrukcia a 
modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – modelové 
bioplynové stanice

7/1/2008 31.9.2008
http://www.apa.sk/index.php?navID=132&

ofs1=60
50% 3 000,- EUR 3 mil. EUR

2008/PRV/05 OZ 3.5 Získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie integrovaných stratégií rozvoja územia 5/2/2008 7/31/2008
http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=

1220
100% 3 000,- EUR 100 000,- EUR

4.1 Implementácia Integrovaných stratégií rozvoja územia 4/4/2008
http://www.apa.sk/index.php?navID=132&i

d=1154
100% 2 086 684 EUR

4.3 Chod Miestnej akčnej skupiny 4/4/2008
http://www.apa.sk/index.php?navID=132&i

d=1154
100% 417 336 EUR

2008/PRV/04 MSP 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov       4/15/2008 7/31/2008
http://www.apa.sk/index.php?navID=132&i

d=1181
50% 1 000 EUR 400 000 EUR

Strategické granty regionálna identita, spolupráca V4, výmena know-how
15.2.2008       
15.5.2008

http://www.visegradfund.org/grants.html 40 tis EUR 200 tis EUR

Štandardné granty kultúra, vedy, vzdelávanie, deti a amládež, turizmus, cezhraničná spolupráca 1/16/2008
15.3.2008          
15.9.2008

http://www.visegradfund.org/grants.html 4 tis EUR

Malé granty kultúra, vedy, vzdelávanie, deti a amládež, turizmus, cezhraničná spolupráca 1/16/2008

1.3.2008     
1.6.2008         
1.9.2008         

1.12.2008

http://www.visegradfund.org/download/bas
ic_small_SK_2008.doc

4 tis EUR

Akcia 1. Mládež pre Európu
1.6.2008       
1.9.2008

http://www.mladezvakcii.sk/index.php?ww
w=sp_detail&id=13

Akcia 2. Európska dobrovoľnícka služba 1.6.2008       
1.9.2008

http://www.mladezvakcii.sk/index.php?ww
w=sp_detail&id=14

Akcia 3. Mládež vo svete 1.6.2008       
1.9.2008

http://www.mladezvakcii.sk/index.php?ww
w=sp_detail&id=15

Akcia 4. Systémy podpory mládeže 1.6.2008       
1.9.2008

http://www.mladezvakcii.sk/index.php?ww
w=sp_detail&id=16

Akcia 5. Podpora pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže
1.6.2008       
1.9.2008

http://www.mladezvakcii.sk/index.php?ww
w=sp_detail&id=17

ADAM 2 - Podpora projektovej činnosti 
zameranej na rozvoj práce s deťmi a 
mládežou

MNO, samospráva, 
FO

ADAM 2  podporuje cieľavedomú a účinnú podporu aktivít pre deti a mládež mimo procesu 
formálneho vzdelávania, ktoré sa uskutočňujú pre cieľovú skupinu detí a mladých ľudí vo 
veku do 30 rokov, zabezpečiť rovnosť príležitostí pre mladých ľudí 

2/22/2008
17.3.2008                                 

15.12.2008
http://www.iuventa.sk/index.php?www=sp

_detail&id=146
80% 50 tis. Sk 500 tis. Sk

od 1.12.2008 
do 15.12.2008

mládežnícke MVO

2008/PRV/07

2008/PRV/02           

EK                                                      
IUVENTA  - NAFYM

2008/PRV/01                     

Program Mládež v akcii 2007-2013

2008/PRV/03  

2008/PRV/04 LEADER

International Visegrad 
Fund

OZ - MAS

31.9.2008

PPA                                       
Ministerstvo 
pôdohospodárstva SR

7/1/2008
http://www.apa.sk/index.php?navID=132&

ofs1=60

50%PO V4



ADAM 1 - 2008/1/R OZ detí a mládeže

registrácia oprávnených žiadateľov pre budúce financovanie v rokoch 2009 – 2011                                                                                                             
ADAM 1 podporuje systematickú, cieľavedomú a účinnú podporu aktivít pre deti a mládež 
mimo procesu formálneho vzdelávania, ktoré sa uskutočňujú pre cieľovú skupinu detí a 
mladých ľudí vo veku do 30 rokov, zabezpečiť rovnosť príležitostí pre mladých ľudí 

9/2/2008
http://www.iuventa.sk/index.php?www=ne

ws_detail&id_news=273&from=list1
registrácia

Športové triedy

zria´dovatelia 
štátnych škôl so 
športovými triedami 
od 1.9.2008

Športové triedy – podpora vzniku športových tried a zlepšenie podmienok v existujúcich 
športových triedach

6/30/2008 9/30/2008
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&

rootId=2596
95%

Úrad vlády SR

II. Kolo výzvy na predkladanie projektov
v rámci Akčného plánu predchádzania 
všetkým formám diskriminácie, rasizmu, 
xenofóbie, antisemitizmu a ostatným 
prejavom intolerancie  na obdobie rokov 
2006 – 2008

samospráva, MNO, 
církev, súkr. školy, 
SČK

vzdelávanie, kultúrno-spoločenské a iné aktivity s cieľovými skupinami 7/23/2008 9/2/2008
http://www.mensiny.vlada.gov.sk/index.ph

p?ID=3588
50 tis.Sk%

Opatrenie 1.2.4 OP ZaSI 
samospráva, MVO 
vo vybraných 
okresoch

Podpora vzniku sociálnych podnikov a ich adaptability  v zmysle - Pilotný projekt : Overovanie 
nového nástroja pre zvyšovanie zamestnanosti                                                                        
2008/1.2/01

3/19/2008 4/18/2008
http://www.esf.gov.sk/esf/index.php?mod=
news&nid=80&sID=6acb7b40421b04456d

3bff3652545083
95% 3 mil. EUR

Opatrenie 4.1.3 OP ZaSI MNO
Podpora rozvoja ľudských zdrojov a zlepšenia kvality služieb poskytovaných neziskovými 
organizáciami.
DOP-SIA-2008/4.1.3/01

2/25/2008 5/7/2008
http://www.sia.gov.sk/index.php?siteid=22

&subsiteid=52
95% 1 mil. Sk 10 mil.Sk

Opatrenie 1.2: OP ZaSI
verejný (obce, 
združenia obcí...) a 
súkromný sektor

Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia
adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania                                                                                                                         
DOP – SIA - 2008/1.2.1/01                                                                                               
Rámcová aktivita 1: Podpora adaptability podnikov, podnikatelov, podnikatelských
združení a regiónov
Schéma pomoci de minimis DM – 3/2008

6/30/2008 9/4/2008
http://www.sia.gov.sk/index.php?siteid=22

&subsiteid=62
95%

1 mil SK                  
200 tis Sk

15 mil Sk                                 
500 tis EUR

Opatrenie 3.1 OP KaHR MSP
Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu                                                                                                                                 
KaHR – 31SP - 0801

4/14/2008 7/18/2008 http://www.sacr.sk/sf/aktualne_vyzvy/ 40% / 50% 60 tis EUR 6 mil EUR

Opatrenie 3.1 OP KaHR MSP 
Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu  (de minimis)                                                                                                                               
KaHR – 31DM - 0801 6/9/2008 9/12/2008

http://www.economy.gov.sk/index/go.php?i
d=4039

40% / 50% 20 tis. EUR 200 tis. EUR

ING Šanca pre deti MŠ a ZŠ

 - zvyšovanie kvality poskytovaných výchovno-vzdelávacích a iných služieb pre zdravotne 
znevýhodnené deti navštevujúcich základné alebo materské školy
-  vytváranie podmienok pre zvyšovanie počtu integrovane vzdelávané deti so zdravotným 
znevýhodnením na Slovensku

5/15/2008
http://www.socia.sk/?lang=SK&cat=37544

7
100% 75 tis.Sk

Blokový grant v sociálnej oblasti - Fond pre 
MVO na podporu sociálnej inklúzie na 
Slovensku, je financovaný z Finančného 
mechanizmu EHP, Nórskeho finančného 
mechanizmu a štátneho rozpočtu SR

MNO

a) pomoc rodinám a deťom v núdzi a/alebo v krízových situáciách,
b) pomoc mladým ľuďom a dospievajúcim pri stimulácii ich ďalšieho rozvoja,
c) inštitucionálny rozvoj MVO poskytujúcich sociálne
a komunitné služby

11/22/2007 1/31/2008
http://www.socia.sk/?lang=SK&cat=31975

0
90% 30 tis EUR 100 tis EUR

Pomoc pre rodiny FO - rodičia

podporuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života detí so zdravotným postihnutím 
alebo dlhodobo chorých detí a mládeže do 25 rokov                                            - špeciálne 
kompenzačné alebo rehabilitačné pomôcky, 
- operácie a iné komplikované zdravotnícke úkony

15.3.2008      
15.9.2008

http://www.socia.sk/?lang=SK&cat=26653
5

50 tis. Sk

Škola, ktorej to myslí ZŠ

cieľom projektu je naučiť žiakov namiesto pasívneho memorovania veľkého množstva učiva, 
ktoré aj tak rýchlo zabudnú, aktívne získavať informácie, vedieť ich správne spracovať a 
cielene využívať v praxi. Projekt ponúkne učiteľom inovačné metódy na dosiahnutie tohto 
cieľa. 

4/1/2008 5/31/2008
http://www.cef.sk/index.php?page=progra

ms&prog=1

Podpora výstavby viacúčelových ihrísk 
miestna 
samospráva

výstavbu viacúčelového ihriska s rozmermi minimálne 33 x18m, s umelým trávnatým 
povrchom, ktoré sa budú môcť využívať celoročne, nezávisle od počasia, minimálne na 3 
druhy športov z nasledovných druhov športov: futbal, hádzaná, basketbal, volejbal, tenis, 
nohejbal

7/17/2008 9/15/2008
http://www.cef.sk/index.php?page=news&i

temid=52
min 800 

tis.Sk
1,2 mil Sk

Vážime si kultúru a umenie II MNO, FO

prispieť k prelomeniu geografických, kultúrnych a finančných bariér, ktoré bránia umelcom a 
manažérom kultúry v spolupráci na území stredoeurópskeho regiónu. V rámci programu budú 
uprednostnené medzinárodné projekty, ktoré spĺňajú kritériá kreativity, kooperácie a 
kontinuity. 

priebežne
http://www.cef.sk/index.php?page=progra

ms&cat=28
200 tis.SK

Program 01/2008                                                           
Kogenerácia a trigenerácia na báze 
zemného plynu 

FO, MVO, 
samosprávy

 -         01/2008/A Mikrokogenerácia – výkon do 50 kWe (príklad – rodinný dom)
 -         01/2008/B Kogenerácia - výkon 50 kW (vrátane) až 1 MWe (príklad nemocnica, 
plaváreň...)
 -         01/2008/C Trigenerácia - výkon do 1 MWe (príklad nemocnica, plaváreň...)

http://www.ekofond.sk/index.php?cmd=sec
tion&sid=8

50%
200 tis Sk              

6 mil Sk             
12 mil Sk

SOCIA

Stredoeurópska 
nadácia - CEF     

Sociálna 
implementačná 
agentúra                              
OP Zamestnanosť a 
sociálna inklúzia    

Ministerstvo školstva 
SR

SACR                             
MH SR                                       
OP KaHR



FO, MVO, 
samosprávy

 - podprogram 02/2008/A  Rodinné domy - zatepľovanie obvodového plášťa budov
100 tis Sk  

(500Sk/m2)

viď výzva Pre podprogram 02/2008/B Bytové domy – zatepľovanie obvodového plášťa budov 50 tis Sk/1 byt

viď výzva
podprogram 02/2008/C Nevýrobné a verejno-právne budovy zlepšovanie tepelno-technických 
vlastností budov

500 Sk/m2

Program 04/2008                                 
Zavádzanie nových progresívnych 
technológií na báze zemného plynu 

MVO, samospráva 
a jej institúcie

04 / 2008 / A   Aplikovaný výskum a vývoj progresívnych technológií na báze zemného plynu 
04 / 2008 / B   Podpora aktivít zameraných na implementáciu projektov koexistencie  a 
netradičného/ inovatívneho spojenia zemného plynu s rôznymi druhmi energií, podpora  
skúšobných projektov implementácie progresívnych technológií na báze zemného plynu

http://www.ekofond.sk/index.php?cmd=sec
tion&sid=23

Program 05/2008                                                                          
Podpora rozvoja využitia alternatívneho 
motorového paliva CNG (stlačený zemný 
plyn) v slovenskej doprave

MVO, samospráva 
a jej institúcie

Podpora nákupu vozidiel s pohonom CNG vo verejnom sektore
http://www.ekofond.sk/index.php?cmd=sec

tion&sid=31

50% 
rozdielu v 

cene
2 mil Sk

zastúpenie EK v SR
Informačné centrá EUROPE DIRECT v 
rokoch 2009-2012

MNO činnosť a technická pomoc za poskytnutie priestorov pre verejné informačné centrá 8/17/2008 9/29/2008
http://ec.europa.eu/slovensko/calls/grants/

europedirectrelays2008_sk.htm, 
50% 12 tis EUR 25 tis. EUR

1. Sektorové programy - Comenius 
30.6.2008           
30.9.2008

http://193.87.15.12/llp/sk/_main.cfm?sw_pr
og=2

100%

1. Sektorové programy - Erasmus
14.3.2008         
14.3.2009

http://193.87.15.12/llp/sk/_main.cfm?sw_pr
og=3

1. Sektorové programy - Erasmus ENT/ERA/08/311 5/29/2008 8/20/2008
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/files/

themes_2008/calls_prop.htm
90% 140 tis EUR

1. Sektorové programy - Leonardo da Vinci
8.2.2008         

15.2.2008              
14.3.2008

http://193.87.15.12/llp/sk/_main.cfm?sw_pr
og=4

1. Sektorové programy - Grundvig 
30.6.2008           
30.9.2008

http://193.87.15.12/llp/sk/_main.cfm?sw_pr
og=5

100%

2 Prierezový program
31.3.2008               
31.3.2009

http://193.87.15.12/llp/sk/_main.cfm?sw_pr
og=6

3. Program Jean Monnet
15.2.2008                             
15.2.2009

http://193.87.15.12/llp/sk/_main.cfm?sw_pr
og=7

Riadiaci orgán            
(MVRR SR)

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – 
Slovenská republika 2007-2013 

samospráva, MNO

Prioritná os I: Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry
Oblasť podpory 1. Komunikačná a dopravná infraštruktúra
Oblasť podpory 2. Infraštruktúra životného prostredia
Prioritná os II. Sociálny a ekonomický rozvoj
Oblasť podpory 1. Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu
Oblasť podpory 2. Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva
Oblasť podpory 3. Vytváranie sietí

8/14/2008 10/31/2008
http://www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php?i

d=10&cat=&news=3468
85%

Agentúra MŠ pre ŠF         
OP Výskum a vývoj

Opatrenie č. 5.1:  Budovanie infraštruktúry 
vysokých škôl a modernizácia ich 
vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia 
podmienok vzdelávacieho procesu  

VŠ, SAV
Podpora investície na budovanie a/alebo modernizáciu informačno-komunikačných 
technológií (IKT) a IKT sietí.                                                                                   OPVaV-
2008/5.1/02-SORO

8/18/2008 11/18/2008
http://asfeu.sk/aktuality/aktualne-

vyzvy/operacny-program-vyskum-a-
vyvoj/vyzva--opvav-2008-5-1-02-soro/

100%  / 
95%

50 mil. Sk 150 mil. Sk

SIEA                                   
MH SR                              
OP KaHR

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej 
efektívnosti na strane výroby aj spotreby a 
zavádzanie progresívnych technológií v 
energetike

podnikatelia

úspora a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to
nadväzujúcich za úcelom zníženia energetickej nárocnosti výrobných a technologických
procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva a v oblasti využívania obnovitelných
zdrojov energie vrátane zvýšenia využitia regionálne dostupných energetických zdrojov

8/11/2008 12/19/2008 http://www.sea.gov.sk/ 50% 60 tis. EUR 6 mil. EUR

http://www.enviro.gov.sk/servlets/page/86
8?c_id=5529 

http://www.central2013.eu/

Európa pre občanov

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

4/29/2008
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/guide

/index_en.htm
100% 150 tis. EUR

Interreg IVC
Regionálne iniciatívy (interregionálne kooperačné projekty)                           Kapitalizačné 
projekty

9/20/2007 6/15/2008
http://www.hospodarstvo.sk/index/go.php?i

d=3214

Mimo grantových výziev neziskový sektor kultúra, sociálne projekty, podpora zdravia, 
každé 3 

mesiace
http://www.nadaciaspp.sk/?cat=4c39793c2

5611770684c8b4f319e08ba

Opora 2008
MVO, školy, štátne 
zariadenia, iné

vzdelávanie a integrácia sociálne znevýhodnených skupín 6/8/2008 7/2/2008
http://www.nadaciaspp.sk/index.php?sid=1

9&lang=sk
100% 80 tis. Sk

Opatrenie 1.1 Podpora spoločných stratégií územného reozvoja a realizačných opatretní

14.4.2008      
priebežne

3/30/2008

16. 5. 2008 
20. 6. 2008 
19. 9. 2008 
14. 11. 2008

pre 

Program 02/2008                                                      
Zlepšenie energetickej hospodárnosti 
budov 

Program celoživotného vzdelávania 2007 - 
2013

vzdelávacie 
inštitúcie, študenti

EK                                 
/Národná agentúra 
Programu 
celoživotného 
vzdelávania                   / 
Slovenská akademická 
asociácia pre 
medzinárodnú 
spoluprácu (SAAIC)                  

Central Europe

Nadácia SPP

neziskový a 
súkromný sektor, 
samospráva

spolupráca v obasti: inovácie, prístupnosť, životné prostredie, konkurencieschopnosť

Európska komisia

http://www.ekofond.sk/index.php?cmd=sec
tion&sid=13

priemer 1600 EUR

priemer 1600 EUR

85%3/3/2008

Ekofond.n.f.



Opatrenie 1.2 Fromovanie rozvoja miest, podpora urbárnych štruktúr /sietí a spolupráce

Opatrenie 1.3 Podpora rozvoja vidieka

Opatrenie 2.1 Rozvoj efektívnych dopravných systémov zohľadňujúcich trvalo udržateľný 
rozvoj

Opatrenie 2.2 Zlepšenie prístupu k poznatkom a informačnej spoločnosti

Opatrenie 3.1 Ochrana a  rozvoj kultúrneho dedičstva

Opatrenie 3.2 Ochrana  a rozvoj prírodného dedičstva

Opatrenie 3.3 Ochrana a rozvoj krajiny

Opatrenie 4.1 Podpora ochrany životného prostredia a manažmentu zdrojov

Opatrenie 4.2 Podporovanie manažmentu rizík a predchádzanie katastrofám

Opatrenie 4.3 Podpora integrovaného manžmentu vôd a prevencia pred záplavami

Zelený projekt 2008 MVO
1. Praktická ochrana druhov národného a európskeho významu                                                               
2. Praktická starostlivosť o biotopy národného a európskeho významu 

4/30/2008
http://www.enviro.gov.sk/servlets/page/86

8?c_id=5344&o_id=6943
95%

Fond solidarity pre mládežnícku mobilitu
skupiny mladých 
ľudí

cestovné poplatky skupinám, ktoré sa zúčastňujú medzinárodných vzdelávacích aktivít. priebežne

Oblasť 1.1. - Viacročné projekty spolupráce 
31.10.2007  
31.10.2008

http://www.ccp.sk/ccp/sk/09/03a.html 50% 200 tis. EUR 500 tis. EUR

Oblasť 1.2.1. - Kooperačné činnosti - Opatrenia spolupráce
31.10.2007  
31.10.2008

http://www.ccp.sk/ccp/sk/09/03a.html 50% 50 tis. EUR 200 tis. EUR

súkromné 
vydavateľstvá

Oblasť 1.2.2. - Literárny preklad

1.10.2007  
1.4.2008    

1.10.2008. 
1.4.2009

http://www.ccp.sk/ccp/sk/09/03a.html#03 100% /50%
60 tis EUR        

/ bez určenia

Program Kultúra 2007-2013                             
2. PODPORA ORGANIZÁCIÍ 
PôSOBIACICH NE EURÓPSKEJ ÚROVNI 
v OBLASTI KULTÚRY

verejné a súkromné 
neziskové 
organizácie v 
oblasti kultúry

1. Ketegória veľvyslanec                                                                                                               
2. Kategória siete                                                                                                                  3. 
Kategória festivaly

5.11.2007  
5.11.2008

http://www.ccp.sk/ccp/sk/09/03c.html

Podpora inovatívnych projektov rovnosť príležítostí a rozvoj mimovládneho neziskového sektora priebežne

Harm Reduction protidrogové aktivity priebežne

East East: Partnerstvo bez hraníc medzinárodná spolupráca občianskej spoločnosti priebežne

Sme si rovní 3
MNO                    
školy

inovatívne prístupy v boji proti diskriminácii znevýhodnených skupín  feb.2008  apríl 2008 http://original.osf.sk/blade/index.php?c=39

Blokový grant financovaný z Finančného 
mechanizmu EHP, Nórskeho finančného 
mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR

MNO

I. Priorita: podpora ochrany ľudských práv
II. Priorita : podpora práva na rovnaké zaobchádzanie
III. Priorita: posilnenie súdnictva
IV. Priorita: posilnenie multikultúrneho prostredia

11/22/2007 2/4/2008 http://eea.osf.sk/ 90% 20 tis EUR 80 tis EUR

Zdravie Rómov 2008
Obce a KC PO,KE 
a BB kraja

zlepšenie hygieny, prístupu k zdravotnej starostlivosti a službám a životných podmienok 
obyvateľov rómskych komunít

2/12/2008

Program malých grantov 2008 MNO

aktivity zamerané na posilnenie mechanizmov inklúzie, zodpovednosti a participácie, ako aj 
na vytváranie partnerstiev s verejným a súkromným sektorom a ostatnými mimovládnymi 
organizáciami s cieľom podporovať miestne vlastníctvo, prinášať inovatívne riešenia a 
posilniť aktívnu účasť chudobnej a marginalizovanej populácie. 

4/17/2008
http://www.osf.sk/Default.aspx?CatID=82&

GrantyId=40
90% 300 tis Sk.

Nadácia Tatra banky Pomôžeme MNO, školy, FO

podporí ľudí, jednotlivcov, alebo inštitúcie (mimovládne organizácie, obce, školy) ktorí sa bez 
vlastného pričinenia ocitli v núdzovej, kritickej situácii, boli postihnutí katastrofou prírodnou 
(povodeň, víchrica, zemetrasenie, a pod.), spoločenskou (vojnový konflikt, krádež, a pod.) 
alebo civilizačnou (požiar, epidemiologické ochorenie, .a pod.). O podporu môžu požiadať aj 
organizácie, ktoré poskytujú primárnu pomoc ľuďom, ktorí sa bez vlastného pričinenia ocitli v 
núdzovej, kritickej situácii

priebežne
http://www.nadaciatatrabanky.sk/program-

pomozeme
100% 50 tis. Sk

FO a PO - 
podnikatelia (de 
minimis)

20 tis EUR 200 tis EUR

FO a PO - 
podnikatelia (štátna 
schéma)

60 tis. EUR 5 mil EUR

Opatrenie 1.1.3 OP KaHR
FO a PO - 
podnikatelia (de 
minimis)

Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách ( 
marketingové poradenstvo  )                                                                                     KaHR - 
113DM - 0801

3/12/2008 6/13/2008
http://www.hospodarstvo.sk/index/go.php?i

d=3492
40-50% 20 tis. EUR 200 tis EUR

Opatrenie 1.1.1 OP KaHR MSP
1.1.1. Inovácie a technologické transfery                                                                               
KaHR-111DM-0801

7/14/2008 10/17/2008 http://www.nadsme.sk/?article=570 50% 20 tis. EUR 200 tis EUR

Opatrenie 1.2. OP KaHR VÚC, obce
Podpora spoločných služieb pre podnikateľov, Podpora budovania hnedých priemyselných 
parkov.                                                                                          KaHR – 12VS - 0801

5/12/2008 10/17/2008
http://www.economy.gov.sk/index/go.php?i

d=3718&lang=sk
95% 200 tis. EUR 10 mil EUR

Aktívni občania pre Európu                                                                                               - 
Stretnutie občanov v rámci družobného partnerstva miest:

1.2.2008, 
1.4.2008, 
1.6.2008

2 tis EUR 20 tis EUR

Aktívni občania pre Európu                                                                                                                
- Vytváranie tematických sietí medzi partnerskými mestami

12/1/2008 3,5 tis EUR

Opatrenie 2.1. OP KaHR 40-50%

Ministerstvo životného 
prostredia SR

http://www.economy.gov.sk/index/go.php?i
d=3493

priebežne 11/16/2006

MNO, samosprávy, 

6/13/2008

http://www.culture.gov.sk/zahranicne-
styky/programy-eu/eurpa-pre-obanov

6/11/2007

pre 
žiadateľov/projektov
ých partnerov zo 
SR zapojených do 
projektov 
schválených v 
rámci 4. 
nadnárodnej výzvy 
na predkladanie 
projektových 
žiadostí CIP 
INTERREG III B 
CADSES.

Program Kultúra 2007-2013                              
1.  PODPORA KULTÚRNYCH ČINNOSTÍ

verejné a súkromné 
organizácie v 
oblasti kultúry

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 
progresívnych technológií v energetike                                                                       KaHR – 
21DM - 0801 

www.osf.sk

http://www.enviro.gov.sk/servlets/page/86
8?c_id=2266

Nadácia otvorenej 
spoločnosti (OSF)

Rada Európy

EK                                                   
Ministerstvo kultúry SR     

Komunitárny program "Európa pre 
občanov"

NADSME                                       
MH SR                           
OP KaHR

3/12/2008

Program iniciatívy spoločenstva 
INTERREG III.B CADSES



Občianske projekty a podporné opatrenia                                                                                              
- Podpora pre projekty organizácií občianskej spoločnosti

2/15/2008

Spoločne pre Európu - Aktívna európska pamäť 4/30/2008 60% 40 tis.EUR

styky/programy-eu/eurpa-pre-obanov

novovložené informácie o výzvach

výzvy s aktuálnymi termínmi uzavierok

uzatvorené výzvy

Ministerstvo kultúry SR     občanov"


