Domáce zdroje financovania – ministerstvá SR
Ministerstvo
Charakteristika
Ministerstvo životného prostredia, www.enviro.gov.sk/servlets/files/15953
Zelený projekt
Prioritné témy pre rok 2008 je
Projekty by mali byť zamerané na realizáciu
potrebné odsledovať
konkrétnych aktivít ochrany ohrozených
oblastí prírody a krajiny a na realizáciu
opatrení schválených programov záchrany
alebo programov starostlivosti.
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny, www.employment.gov.sk
- zdravotne postihnuti, sociáne
Výnos o poskytovaní dotácií
služby, sociálno-právna ochrana
detí
Ministerstvo kultúry, www.culture.gov.sk
Program 1 - Obnovme si svoj dom

Program 2 - Kultúrne aktivity v oblasti
pamäťových inštitúcií

Program 3 – Audiovízia 2008 – I. kolo

Program 4 – Umenie

1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok
v lokalitách svetového kultúrneho
dedičstva
1.3. Aktivity kultúrnej politiky a
edičnej činnosti v oblasti ochrany
pamiatkového fondu
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
3.1 Tvorba a vývoj
audiovizuálnych diel
(development)
3.2 Produkcia audiovizuálnych
diel (
3.3 Produkcia dlhometrážnych
filmov pre kiná
3.4 Postprodukcia a/alebo
distribúcia audiovizuálnych diel
3.5 Minoritná koprodukcia
dlhometrážnych filmov pre kiná
3.6 Distribúcia zahraničných
audiovizuálnych diel
3.7 Podujatia a/alebo prezentácia
audiovizuálnych diel
3.8 Edičná činnosť v oblasti
audiovízie
4.1 Divadlo a tanec
4.1.1 Podpora vzniku, uvádzania a šírenia
pôvodnej tvorby
4.1.2 Reprízy javiskového diela
4.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže
4.1.4 Edukačné programy (kurzy, tvorivé
dielne, konferencie, semináre, kolokviá,
súťaže a pod., členstvo v medzinárodných
mimovládnych organizáciách)
4.1.5 Divadelná reflexia
4.2 Hudba
4.2.1 Podpora vzniku, uvádzania a šírenia
pôvodnej tvorby
4.2.2 Podpora koncertného života v rámci
festivalov, prehliadok, súťaží a koncertov
4.2.3 Edukačné programy (kurzy, tvorivé
dielne, konferencie, semináre, kolokviá,
súťaže a pod., členstvo v medzinárodných

Oprávnení žiadatelia
dotácia je poskytovaná iba
občianskym združeniam,
nadáciám a neziskovým
organizáciám
poskytujúcim všeobecne
prospešné služby
zdravotne postihnutí,
zariadenia sociánych
služieb, sociálno-právnej
ochrany detí
fyzické a právnické osoby

múzeá, galérie, knižnice

fyzické, právnické osoby,
MVO

- subjekt, ktorý je usporiadateľom
alebo realizátorom projektu

mimovládnych organizáciách)
4.2.4 Podpora vydávania zvukových a
obrazových nosičov
4.2.5 Hudobná reflexia
4.3 Výtvarné umenie, úžitkové umenie,
fotografia, dizajn, architektúra
4.3.1 Tvorba a realizácia diel
4.3.2 Prezentačné aktivity: výstavy, salóny,
festivaly, prehliadky
4.3.3 Edukačné aktivity (tvorivé dielne,
kurzy, tvorivé pobyty, semináre,
konferencie, súťažné podujatia, členstvo
v medzinárodných mimovládnych
organizáciách)
4.3.4 Reflexia výtvarných umení
4.4 Medziodborové profesionálne
kultúrne aktivity
4.4.1 Periodické podujatia a ďalšie aktivity
4.4.2 Neperiodické podujatia a ďalšie
aktivity
4.4.3 Edukačné aktivity prekračujúce
rámec jedného druhu umenia (tvorivé
dielne, kurzy, tvorivé pobyty, semináre,
konferencie, súťažné podujatia, členstvo
v medzinárodných mimovládnych
organizáciách)
4.4.4 Medziodborová reflexia zahŕňajúca
viaceré druhy umenia
4.5 Literatúra a knižná kultúra
4.5.1 Vydávanie umeleckej literatúry a
časopisov pre deti a mládež
4.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej
slovenskej umeleckej literatúry
4.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej
literatúry
4.5.4 Vydávanie pôvodnej a prekladovej
umenovednej a spoločenskovednej
literatúry
4.5.5 Vydávanie umeleckých a kultúrnych
časopisov
4.5.6 Aktivity z oblasti literatúry a knižnej
kultúry

Program 5 - Pro Slovakia

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

- právnické a fyzické
osoby

Program 6 - Kultúra národnostných
menšín

6.1 Živá kultúra
6.1.1 Festivaly a prehliadky
6.1.2 Folklórne aktivity a podujatia
6.1.3 Divadelná činnosť
6.1.4 Súťaže v umeleckej tvorivosti
6.1.5 Umelecké tvorivé dielne
6.1.6 Detské a mládežnícke tábory
6.1.7 Výstavné aktivity
6.1.8 Literárne aktivity
6.2 Periodická tlač
6.2.1 Denníky
6.2.2 Týždenníky
6.2.3 Mesačníky a dvojmesačníky
6.2.4 Štvrťročníky
6.2.5 Občasníky
6.2.6 Elektronické periodiká
6.3 Neperiodická tlač
6.3.1 Pôvodná tvorba národnostných
autorov
6.3.2 Prekladová literatúra
6.3.3 Společensko-vedná literatúra
6.3.4 Monografie (dvojjazyčné) miest a
obcí

- fyzická osoba,
- podnikateľ
- vyšší územný celok alebo
obec,
- rozpočtová organizácia
alebo príspevková
organizácia, ktorej
zriaďovateľom je vyšší
územný celok alebo obec
- občianske združenie,
- nadácia,
- záujmové združenie
právnických osôb, ak je
právnickou osobou2,
- nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne
prospešné služby,
- neinvestičný fond,
- vysoká škola

6.3.5 CD nosiče
6.4 Kultúrna politika
6.4.1 Prezentačné aktivity smerom
k majorite
6.4.2 Odborné semináre
6.4.3 Výskum
6.4.4 Produkcia dokumentárnych filmov

- registrovaná cirkev alebo
náboženská spoločnosť,
- Matica slovenská.

Program 7 - Kultúra znevýhodnených
skupín obyvateľstva

7.1 Živá kultúra
7.2 Periodická tlač
7.3 Neperiodická tlač

- fyzická osoba,
- podnikateľ
- vyšší územný celok alebo
obec,
- rozpočtová organizácia
alebo príspevková
organizácia, ktorej
zriaďovateľom je vyšší
územný celok alebo obec
- občianske združenie,
- nadácia,
- záujmové združenie
právnických osôb, ak je
právnickou osobou2,
- nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne
prospešné služby,
- neinvestičný fond,
- vysoká škola
- registrovaná cirkev alebo
náboženská spoločnosť,
- Matica slovenská.

Program 8 - Nehmotné kultúrne dedičstvo
a kultúrno-osvetová činnosť

8.1 Prehliadky, festivaly, súťaže
8.2 Edukačné aktivity
8.3 Vznik a prezentácia tvorby
8.4 Vedecko-výskumná a
publikačná činnosť

- fyzické a právnické
osoby

Program 9 - Kultúrne poukazy
Ministerstvo školstva, www.minedu.sk
Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie
dotácií
Výzvy na predkladanie rozvojových
projektov regionálneho školstva
Program Adam, www.iuventa.sk
Program Mládež v akcii, www.iuventa.sk

Program Mládež, www.iuventa.sk

je potrebné sledovať vyhlásenie
výziev v aktuálnom roku
- práca s deťmi a mládežou
-

Podporu aktívneho
občianstva mladých ľudí

-

Rozvinutie solidarity a
povzbudenia toleranciu
medzi mladými ľuďmi

-

Podporenie vzájomného
porozumenia mladých
ľudí

-

Rozvoj kvality
podporných systémov v
oblasti mládeže

-

Napomáhanie európskej
spolupráci v oblasti
mládeže

-

Akcia 1 - Mládežnícke

mladí ľudia medzi 13
a 30 rokom

- jednotlivci i skupiny

výmeny
-

Akcia 2 - Európska
dobrovoľnícka služba

-

Akcia 3 - Mládežnícke
iniciatívy

-

Akcia 5 - Podporné
aktivity

mladých ľudí z
mládežníckych organizácií a
občianskych združení
- neformálne skupiny a
neorganizovaných mladých
ľudí.
- dobrovoľných aj
profesionálnych
mládežníckych vedúcich,
pracovníkov s mládežou a
mládežníckych aktivistov.
- projektových manažérov a
organizátorov rôznych
projektov v treťom sektore
- zástupcov samosprávy i
štátnej správy, zodpovedných
za oblasť mládeže
mládežníckej politiky či
medzinárodnej spolupráce.
· a iné subjekty, ktoré sú
nejakým spôsobom
zainteresovaní do oblasti
mládežníckej politiky, práce s
mládežou a neformálneho
vzdelávania.

Ministerstvo životného prostredia
Slovenská agentúra životného prostredia, www.sazp.sk
Program obnovy dediny
Vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné
predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu,
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. V obnove
dediny je dôležitá spoluúčasť jej obyvateľov
a spolupráca odborníkov smerovaná k zachovaniu
kultúrnej kontinuity, tradícií a charakteristického
vzhľadu vidieckeho sídla a krajiny.

Dotačné tituly:
- štúdie, projektové
dokumentácie
a programy trvalo
udržateľného rozvoja
vidieka
- drobné „podprahové“
osvetovopropagačné, výchovnovzdelávacie a realizačné
aktivity

Pro Enviro
Hlavným cieľom súťaže je propagácia a podpora
projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému
rozvoju. Zvýšiť záujem žiakov a pedagógov o
svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjať
spoluprácu, aktívnu účasť na riešení problémov
komunity a regiónu a podporovať ich udržateľný
rozvoj.
Projekty
by
mali
obsahovať
environmentálny a výchovný aspekt.

- vidiecke obce
a mikroregionálne
združenia obcí

- materské, základné,
stredné školy

Domáce zdroje financovacia (mimo ministerstiev SR)
DONOR
CHARAKTERISTIKA
Nadácia EKOPOLIS, www.ekopolis.sk

Oprávnení žiadatelia

Blokový grant EMVO – TUR
Oblasti podpory:
- ochrana životného
prostredia
- trvalo udržateľná
energetika
- potravinová bezpečnosť
- environmentálna
výchova

Podpora environmentálnych MVO na
miestnej, regionálnej úrovni s cieľom
prispieť k udržateľnosti a posilneniu
občianskej spoločnosti.

Environmentálny program
Oblasti podpory:
- monitorovanie tvorby
a implementácie
legislatívy a politiky
v oblasti ŽP
- tvorba alternatívnych
návrhov, pozícií
a doporučení
- aktivity proti
rozvojovým
a infraštrukturálnym
projektom, ak majú
nepriaznivý dopad na
ŽP
- budovanie kapacít
MVO
Greenways,
www.greenways.sk

Presadzovanie systémových zmien
v ochrne ŽP, transparentnosť procesov
a posilňovanie kapacít verejnosti pre
obranu práv na priaznivé životné
prostredie.

Zelené oázy
Oblasti podpory:
- výsadba novej zelene
a revitalizácia pôvodnej
- čistenie a upratovanie
verejných
priestranstiev, vodných
tokov
- starostlivosť o lokality,
kde sa vyskytujú
vzácne a chránené
druhy rastlín
a živočíchov
- starostlivosť
o ekoplochy, záhrady
a sady pri školách
- úprava terénu
zveľaďovaných lokalít
a trás
- vytváranie a obnova
prvkov drobnej
záhradnej a parkovej
architektúry (stojany na
bicykle, lavičky, stoly,
prístrešky, informačné
panely...)

Zelené cesty, ktoré slúžia obyvateľom na
rekreáciu a šport, motivujú k rekreačnému
pohybu a riešia vzťah medzi motorovou
a nemotorovou dopravou. Plánovanie
a budovanie trás pre aktívny spôsob života
a nemotorovú dopravu v spolupráci
miestnych partnerov.
Vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky
hodnotné plochy a trasy v spolupráci
neziskových organizácií a škôl. Jedná sa
o jasne vymedzené územia a trasy
v intravilánoch alebo v bezprostrednom
okolí miest a obcí, parky, oddychové zóny
a ihriská, školské záhrady a parky,
mokrade a biokoridory, environmentálne
zamerané náučné chodníky a pod.

registrované neziskové
mimovládne organizácie
aktívne v oblasti ochrany
životného prostredia,
obnoviteľných zdrojov
a efektívneho využívania
energie, potravinovej
bezpečnosti
a environmentálneho
vzdelávania
- registorované MVO

Neziskové organizácie s
relevantným poslaním, ale nie
je vylúčená ani podpora
neformálnej skupiny občanov,
obce, inštitúcie

- registrované MVO
- základné školy a učilištia
- centrá voľného času
- mestá a obce

Fond aktívnych občanov

Zapájanie občanov do vecí verejných a ich
pôsobenie v oblastiach:
- verejnej politiky
- legislatívnych zmien
- kontroly moci

MVO a aktívne skupiny
občanov, ktoré pôsobia
v oblasti obhajoby
občianskych záujmov

Priestory, www.priestory.sk

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

obyčajne neziskové
organizácie s relevantným
poslaním, ako aj neformálne
skupiny občanov. Program
nepodporuje obce a iné
inštitúcie, aj keď ich priama
účasť v projekte je veľmi
žiadúca.

Open Society Foundation, www.osf.sk
Secondary School Scholarship Ponuka 1-ročných štúdijných pobytov na
prestížnych súkromných stredných školách
Program
v USA a Veľkej Británii
Rovnosť príležitostí a rozvoj
Podpora inovatívnych
mimovládneho neziskového sektora,
projektov
advokácia občianskych záujmov, verejný
dozor, výskum
medzinárodné výmeny a stretnutia pre
East East: Partnerstvo bez
predstaviteľov občianskej spoločnosti
hraníc
s cieľom podeliť sa s nápadmi,
informáciami, vedomosťami...
Harm Reduction – grantová
podpora
Program malých grantov
Štipendiá pre rómskych
študentov stredných škôl
Štipendiá pre rómskych
študentov vysokých škôl
RES PUBLICA – podpora
advokačných aktivít

Roma Memorial University
Scholarship
Komunitná nadácia
Bratislava, www.knb.sk
Fond Citibank (Slovakia) a.s.

Grantová podpora pre organizácie, ktoré
majú záujem o poskytovanie služieb
v oblasti znižovania škôd spojených
s užívaním drog
Zvyšovanie občianskej participácie, tvorba
partnerstiev verejného, súkromného
sektora a MVO
Podpora talentovaných stredoškolských
študentov rómskeho pôvodu
Podpora talentovaných vysokoškolských
študentov rómskeho pôvodu
prispieť k zlepšeniu životnej situácie
znevýhodnených skupín obyvateľstva
prostredníctvom obhajoby a presadzovania
občianskych záujmov na miestnej,
regionálnej a národnej úrovni
štipendiá rómskym študentom

-

Sídliskový program SLSP

-

podpora vzdelávania
znevýhodnených skupín
komunitný život –
verejnoprospešné aktivity pri
účasti čo najväčšieho počtu ľudí
podpora sídliskových komunít pri
skrášľovaní prostredia

Konto Orange, www.kontoorange.sk
Podporíme veľké nápady – pre mladých od
Podpora vzdelávacích
16 – 35 rokov
a voľnočasových aktivít
Školy pre budúcnosť – oživenie

Je určený študentom 2.
ročníka gymnázií a sexty
osemročných gymnázií a lýceí
MVO

Podporu môžu žiadať experti
zo Slovenska, pozvaní na
účasť na projektoch
realizovaných v iných
krajinách regiónu
organizácie, ktoré majú
záujem o poskytovanie služieb
v oblasti znižovania škôd
spojených s užívaním drog
MVO
stredná škola prostredníctvom
riaditeľa
denní aj externí študenti
akreditovanej VŠ
MVO

- OZ, neformálne skupiny
aktívnych občanov

- OZ, neformálne skupiny
aktívnych občanov
mladí ľudia od 16 – 35 rokov
pedagégovia

vyučovacieho procesu
Učme sa inak – pretváranie vyučovacieho
procesu

študenti

Je ti tvoja škola malá ? – vysokoškolskí
študenti

vysokoškolskí študenti
študenti SŠ a VŠ so ZŤP

Štipendium pre znevýhodnených – študenti
stredných a vysokých škôl so ZŤP
Pomôžeme vám rozprestrieť krídla – ľudia
so zdravotným postihnutím, kultúrne,
športové, vzdelávacie aktivity
Podpora minoritných skupín
Šanca pre Váš región
Nadácia Slovenskej sporiteľne, www.slsp.sk
program pre lokálne komunitné
Koruna ku korune
organizácie
stredné školy
Vzdelávanie
nezávislé bývanie pre ľudí so zdravotným
Grantový program Chránené
postihnutím
bývanie
Nadácia SPP, www.nadaciaspp.sk
Podpora v rámci programov
Viacúčelové ihriská – výstavba ihrísk
v obciach SR

OZ
fyzické osoby, MVO
lokálne komunitné organizácie
SŠ

obec, mesto, samosprávny kraj

Štipendijný program Hlavička – podpora
VŠ študentov a doktorandov

VŠ študenti a doktorandi

Program Pridáme sa – fundraising,
benefičné akcie
Program Opora – starostlivosť o ľudí
v nepriaznivej sociálnej situácii

MVO

Program Podpory komunít –
verejnoprospešné projekty
CCP, www.ccp.sk
Program KULTÚRA

Partnerstvo zariadení sociálnej
starostlivosti, kultúrnych
a vzdelávacích inštitúcií

Program 1.1 – Viacročné projekty
spolupráce
Program 1.2.1 – Kooperačné činnosti
Program 1.2.2 – Literárny preklad

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien, www.socia.sk
Fond pre MVO na podporu sociálnej
Blokový grant
inklúzie na Slovensku, je financovaný z
Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho
finančného mechanizmu a štátneho
rozpočtu SR. Je strategicky zameraný na
posilnenie akcieschopnosti a efektívnosti
mimovládnych organizácií, ktoré pomáhajú
deťom, mládeži a rodinám v riziku
sociálneho vylúčenia. Partnerom nadácie
SOCIA pri implementácii Fondu pre MVO
je Nadácia Intenda.
Charitatívny fond LION
Pomoc pre rodiny - zlepšenie podmienok

samosprávy obcí a miest,
základné a materské školy,
gymnáziá, detské a
mládežnícke organizácie,
neziskové organizácie
venujúce sa ľuďom s rôznym
typom postihnutia
sú verejnými alebo
súkromnými organizáciami
s právnym postavením, ktoré
vyvíjajú svoju hlavnú činnosť
v oblasti kultúry a sú zriadené
v jednej z krajín
zúčastňujúcich sa na programe
MVO

fyzické osoby nad 18 rokov

života detí so zdravotným postihnutím,
alebo dlhodobo chorých detí a mládeže do
25 rokov
ING Šanca pre deti - program na podporu
integrovaného vzdelávania detí so
špeciálnymi potrebami

- zariadenia špeciálnopedagogic-kého poradenstva,
príp. iné orga-nizácie
zamerané na integráciu detí
- materské a základné školy so
špeciálnimi triedami, resp.
individuálne
integrovanými
žiakmi
so
špeciálnymi
výchovno-vzdelá-vacími
potrebami

MEDIA DESK Slovensko, www.mediadesk.sk
- uchovávať a rozširovať európsku
nezávislí producentí,
Program Media 2007 - 2013
kultúrnu rozmanitosť a audiovizuálne
distribútorí, organizátori
dedičstvo a tiež umožniť čo najväčší
festivalov a ďalšie subjektov v
prístup k nemu, propagovať medzikultúrny audiovízii.
dialóg
- zvyšovať cirkuláciu európskych
audiovizuálnych diel v rámci Európskej
únie i mimo nej
- posilňovať konkurencieschopnosť
európskeho audiovizuálneho sektora v
rámci otvoreného trhu
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, www.saaic.sk
- Program ERASMUS
Program celoživotného
- Program Jean Monnet
vzdelávania 2007 - 2013
- Program Comenius
- Program Leonardo da Vinci
- Program Tempus
Nadácia INTENDA, www.intenda.sk
- Znižujeme prahy - podpora
MVO
Nadačné programy
otvorených nízkoprahových
zariadení a služieb pre
neorganizovanú mládež, aktívne
trávenie voľného času
- Podaj ruku – vzdelávanie
dobrovoľníkov
- Participácia
–
spolupráca
mladých ľudí a obce
- Inštitucionálna podpora
Nadácia Pontis, www.nadaciapontis.sk
- Hľadáme ďalší zmysel- PRE
- nezamestnaní
Granty:
PODNIKANIE - zvýšiť šancu ľudí
nepočujúci, ktorí
so sluchovým postihnutím stať sa
majú silnú motiváciu
samostatne zárobkovo činnými
začať podnikať, resp.
osobami
založiť si živnosť
- Independent – program na
- MVO, mestá alebo
prevenciu užívania návykových
školy v regióne
látok
východného
Slovenska
Centrum pre filantropiu, www.cpf.sk
- Obhajoba občianskych záujmov
MVO, komunitné organizácie,
Programy:
- Tu sa nám páči, tu chceme žiť
aktívne skupiny občanov
- Program podpory komunitných
nadácií
Slovensko – český ženský fond, www.womensfund.cz
- Posilnenie dievčat a mladých žien
MVO
a ich líderských zručností

Názov programu

Fond

Regionálny operačný
program

ERDF

OPERAČNÉ PROGRAMY NÁRODNÉHO STRATEGICKÉHO REFERENČNÉHO
RÁMCA SR 2007 - 2013
Riadiaci
Sprostredkovateľský
Prioritné osy
orgán
orgán
MVRR SR
APRR 7 VÚC
1. Infraštruktúra vzdelávania
1.1 Infraštruktúra vzdelávanie
2.

Infraštruktúra sociálnych služieb,
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately
2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb,
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately
3.

Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov a infraštruktúra
cestovného ruchu
3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov
3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry
cestovného ruchu
4. Regenerácia sídiel
4.1 Regenerácia sídiel
4.2 Infraštruktúra nekomerčných
záchranných služieb

5.

Regionálne komunikácie
zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov
5.1 regionálne komunikácie
zabezpečujúce dopravnú obslužnosť
regiónov

Oprávnení žiadatelia
obec, VÚC, ústredný orgán
štátnej
správy,
neziskové
organizácie, cirkvi a náboženské
spoločnsoti, OZ

obec, VÚC, určený úrad
práce, sociálnych vecí
a rodiny, MPSVR SR,
neziskové organizácie, cirkvi
a náboženské spoločnsoti
založené v zmysle
Občianskeho zákonníka
3.1 ústredný orgán štátnej správy
ako zriaďovateľ múzeí, obec,
VÚC
3.2 obec, ktorá má aktívne
zmluvné partnerstvo s inými
obcami, príp. VÚC, obec, VÚC
4.1 obec, ktorá má aktívne
partenrstvo s inými obcami, príp.
VÚC a subjektov správy bytových
domov, obec, VÚC, subjekt
správy bytového domu
4.2 hasičský a záchranný zbor,
obec, Horská záchranná služba,
združenie založené v zmysle
Občianskeho zákonníka,
neziskové organizácie
VÚC

OP Životné prostredie

OP Informatizácia
spoločnosti

ERDF
KF

ERDF

MZP SR

Úrad vlády

MŽP SR

MF SR

1.

Integrovaná ochrana a racionálne
využívanie vôd
1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou
vodou z verejných vodovodov
1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych
odpadových vôd v zmysle záväzkov SR
voči EÚ
4. Odpadové hospodárstvo
4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného
zberu odpadov
4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi
spôsobom priaznivým pre ŽP
4.4 Riešenie problematiky environmentálnych
záťaží vrátane ich odstraňovania
4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok
odpadov
1. Elektronizácia verejnej správy
a rozvoj elektronických služieb
1.1 Elektronizácia verejnej správy na
centrálnej úrovni
1.2 Elektronizácia verejnej správy
a rozvoj elektronických služieb na
regionálnej a miestnej úrovni

2.

Rozvoj pamäťových a fondových
inštitúcií a obnova ich národnej
infraštruktúry
2.1 Zlepšenie systémov získavania,

obce, mestá, združenia miest
a obcí, FO, PO oprávnené na
podnikanie

MŽP, obce alebo nimi zriadené
rozpočtové a príspevkové org.,
VÚC alebo nimi zriadené
rozpočtové a príspevkové org.,
združenia miest a obcí,
mikroregióny, FO, PO oprávnené
na podnikanie
4.5 obce alebo nimi zriadené
rozpočtové a príspevkové org.
1.1 rozpočtová organizácia
a jej zariadenia,
príspevkové organizácie,
sociálna a zdravotné
poisťovne, neinvestičný
fond, nezisková
organizácia, záujmové
združenie PO, profesná
komora
1.2 rozpočtová org. a jej
zariadenia, príspevková
org, organizačná zložka
príspevkovej org., OcÚ,
MsÚ, Úrad samosp.
kraja, združenie, neinv.
fond, nezis. org.,
profesná komora,
záujmové združ. PO
rozpočtová org. a jej zariadenia,
príspevková org, organizačná
zložka príspevkovej org., OcÚ,
MsÚ, Úrad samosp. kraja,

spracovania a ochrany obsahu zo
zdrojov pamäťových a fondových
inštitúcií
2.2 digitalizácia obsahu pamäťových
a fondových inštitúcií, archivovanie
a sprístupňovanie digitálnych dát
3. Zvýšenie prístupnosti
k širokopásmového internetu
3.1 Rozvoj a podpora trvalo udržateľného
využívania infraštruktúry
širokopásmového prístupu
4. Technická pomoc
4.1 Technická pomoc pre RO OP IS
4.2 Technická pomoc pre SORO OP IS

OP Výskum a vývoj

OP
konkurencieschopnosť
a hospodársky rast

ERDF

ERDF

MŠ SR

MH SR

ASFEU

SIEA
SACR
SARIO

1. Infraštruktúra Výskum a vývoj
1.1 Obnova a budovanie technickej
infraštruktúry výskumu a vývoja

2. Podpora výskumu a vývoja
2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk
výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja
regiónu a podpora nadregionálnej
spolupráce
2.2 Prenos poznatkov a technológií
získaných výskumom a vývojom do praxe
1. Inovácie a rast
konkurencieschopnosti
1.1 Inovácie a technologické transfery
1.2 Podpora spoločných služieb pre
podnikateľov
1.3 Podpora inovačných aktivít v
podnikoch

združenie, neinv. fond, nezis. org.,
profesná komora, záujmové združ.
PO

záujmové združ. PO

rozpočtová org. a jej zariadenia,
príspevková org, organizačná
zložka príspevkovej org., OcÚ,
MsÚ, Úrad samosp. kraja,
združenie, neinv. fond, nezis. org.,
záujmové združ. PO
o.i. regionálna a miestna
samospráva, MVO výskumu a
vývoja, súkromné vysoké školy,
FO a PO podnikajúce podľa
Obchodného a živnostenského
zákona
o.i. regionálna a miestna
samospráva, MVO výskumu a
vývoja, súkromné vysoké školy,
FO a PO podnikajúce podľa
Obchodného a živnostenského
zákona
1.1 FO a PO oprávnené na
podnikanie
1.2 VÚC, obec, ich vzájomné
združenia, rozp. a prísp. org.
zriadené mestami a obcami
zabezpečujúce rozvoj
priemyslu a vybraných
služieb
1.3 FO alebo PO oprávnené na

OP Vzdelávanie

ESF

MŠ SR

ASFEU
MZ SR

OP Zamestnanosť
a sociálna inklúzia

ESF

MPSVR SR

FSR, SIA

2. Energetika
2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti
na strane výroby aj spotreby
a zavádzanie progresívnych
technológií v energetike
2.2 budovanie a modernizácia verejného
osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti
energetiky
3. Cestovný ruch
3.1 Podpora podnikateľských aktivít
v cestovnom ruchu
1. Reforma systému vzdelávania
a odbornej prípravy
1.1. Premena tradičnej školy na modernú
2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj
rozvoja ľudských zdrojov
2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
3. Podpora vzdelávania osôb
s osobitnými vzdelávacími potrebami
3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne
príslušníkov marginalizovaných rómskych
komunít
3.2 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb
s osobitnými vzdelávacími potrebami

1. Podpora rastu zamestnanosti
1.1 Podpora programov v oblasti podpory
zamestnanosti a riešenia
nezamestnanosti a dlhodobej
nezamestnanosti
1.2 Podpora tvorby a udržania

podnikanie
2.1 FO a PO oprávnené na
podnikanie
2.2 obec

FO a PO oprávnené na
podnikanie
o.i. regionálna a miestna štátna
správa a samospráva, štátne
základné školy, štátne SŠ, verejné
VŠ, štátne špeciálne školy,
školské zariadenia, rozp. a prísp.
org., rozp. a prísp. VÚC, obcí,
ZUŠ, profesijné org.,
zamestnávateľské zväzy, asociácie
a komory, účelové zar. cirkví
a náboženských spoločnsotí,
MVO. zriaďovatelia cirkevných
a súkromných škôl, inštitúcie
súkromného sektora pôsobiace
v systéme poradenstva, mikro,
malé a stredné podniky, veľké
podniky, cirkevné a súkromné
školy, súkromné vysoké školý,
súkromné vzdelávacie inštitúcie,
cirkevné a súkromné školské
zariadenia, FO a PO
o.i. uchádzači o zamestnanie,
záujemcovia o zamestnanie, úrady
práce, obce a mestá, združenia
miest a obcí, VÚC, OZ, nadácie,
MVO, Regionálne poradenské
a inf. centrá, podnikateľské inf.

pracovných miest prostredníctvom
zvýšenia adaptability pracovníkov,
podnikov a podpory podnikania

Program rozvoja
vidieka

EAFRD

MP SR

PPA

2. Podpora sociálnej inklúzie
2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb
ohrozených sociálnym vylúčením
alebo sociálne vylúčených
prostredníctvom rozvoja služieb
starostlivosti s osobitným zreteľom na
marginalizované rómske komunity
2.2 Podpora vytvárania rovnosti
príležitostí v prístupe na trh práce
a podpora integrácie znevýhodnených
skupín na trh práce s osobitným
zreteľom na marginalizované rómske
komunity
2.3 Podpora zosúladenia rodinného
a pracovného života
4. Budovanie kapacít a zlepšenie kvality
verejnej správy
4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných
verejnou správou a neziskovými organizáciami
4.2 Zavedenie systémov riadenia kvality vo
verejnej správe a pre MVO v oblasti politiky
zamestnanosti a sociálnej politiky
1. Zvýšenie konkurencieschopnosti
sektora poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva
1.1 Modernizácia fariem
1.2 Pridávanie hodnoty do
poľnohospodárskych produktov
a produktov lesného hospodárstva
1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov
1.5 Odbytové organizácie výrobcov
1.7 Využívanie poradenských služieb

centrá, odborové zväzy, neštátne
subjekty poskytujúce služby
zamestnansoti a personálne
poradenstvo, zamestnávatelia –
FO alebo PO oprávnené na
podnikanie
ako prioritná os 1

o.i. obce a mestá, združenia miest
a obcí, VÚC, OZ, nadácie
a neinvestičné fondy, neziskové
org. odborové zväzy

FO a PO (mikropodniky, malé
a stredné podniky v zmysle
odporúčania Komisie)

1.4 FO a PO obhospodarujúce lesy
1.5 Odbytové organizácie
výrobcov
1.7 FO a PO pôsobiace

2.

Zlepšenie životného prostredia
a krajiny
2.1 Platby za znevýhodnené prírodné
podmienky v horských oblastiach a platby
v ostatných znevýhodnených oblastiach
2.2 Platby v rámci sústavy NATURA
2000 a platby súvisiace so smernicou
2000/60/ES
2.3 Agroenvironmentálne platby
2.4 Prvé zalesnenie poľnohospodárskej
pôdy

2.5 Platby v rámci sústavy Natura 2000 –
lesná pôda
2.6 Lesnícko – environmentálne platby
2.7 Obnova potenciálu lesného
hospodárstva a zavedenie preventívnych
opatrení
3. Kvalita života vo vidieckych
oblastiach a diverzifikácia vidieckeho
hospodárstva
3.1 Diverzifikácia smerom
k nepoľnohospodárskym činnostiam

3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho
CR
3.3 Vzdelávanie a informovanie

3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej

v poľnohospodárskej prvovýrobe
a lesnom hospodárstve
FO a PO podnikajúce
v poľnohospodárskej prvovýrobe

- vlastník alebo nájomca
poľnohospodárskej pôdy,
združenie vlastníkov alebo
nájomcov pôdy s právnou
subjektivitou
- súkromní vlastníci lesov a ich
združenia s právnou subjektivitou
- detto
- FO a PO obhospodarujúce lesy

- PO a FO podnikajúce v oblasti
poľnoh., ktorých podiel ročných
tržieb/príjmov z poľnhos.
prvovýroby na celkových
tržbách/príjmoch predstavuje
minimálne 30 %
- FO oprávnené na podnikanie
v oblasti CR
- podnikajúce subjekty, subjekty
verejnej správy (obce a ich
združenia), ktoré pôsobia
v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje
os 3

vybavenosti a služieb
3.5 Získavanie zručností, oživovanie
a vykonávanie integrovaných stratégií
rozvoja územia
4.Realizácia prístupu Leader
4.1 Implementácia integrovaných stratégií
rozvoja územia
4.2 Vykonávanie projektov spolupráce
Európsky
poľnohospodársky
záručný fond

EPZF

MP SR

PPA

Finančný
mechanizmus EHP
a Nórsky finančný
mechanizmus

Nórsky grant

ÚV SR

Odbor riadenia
a implementácie
finančných
mechanizmov ÚV SR

4.3 Chod miestnej akčnej skupiny

1.
2.
3.
4.
5.

Švajčiarsky finančný
mechanizmus

Švajčiarsky
grant

ÚV SR

Odbor riadenia
a implementácie
finančných
mechanizmov ÚV SR

Program cezhraničnej
spolupráce Maďarsko
- Slovensko

ERDF

Národná
rozvojová
agentúra,
Maďarsko

Váti, maďarská NO pre
RR a územné
plánovanie

Ochrana životného prostredia
Podpora trvaloudržateľného
rozvoja
Zachovanie európskeho kultúrneho
dedičstva
Rozvoj ľudských zdrojov
Zdravie a starostlivosť o deti

7. Regionálna politika a cezhraničné
aktivity
9. Výskum
1. Bezpečnosť a stabilita
2. Životné prostredie a infraštruktúra
3. Súkromný sektor
4. Ľudský a sociálny rozvoj
5. Osobitné prídely (štipendijný fond)
1. Hospodárstvo a spoločnosť
1.1 Podpora cezhraničnej spolupráce
v ekonomickej oblasti
1.2 Spolupráca v oblasti vedy, výskumu
a inovácií
1.3 Spoločná podpora turizmu
1.4 Spoločné využívanie zariadení
zdravotnej starostlivosti a prevencie
rizika

MAS

MAS, ktorá je vybraná RO na
implementáciu integrovanej
stratégie rozvoja územia, a ktorá
musí mať právnu formu: OZ
samospráva, neziskový sektor,
orgány štátnej správy, malé
a stredné podniky

orgány verejného a súkromného
sektora, mimovládne a neziskové
organizácie, národné, regionálne
a miestne orgány, vzdelávacie
a výskumné inštitúcie a verejno –
súkromné partnerstvá
štátne orgány, zodpovedajúce
verejné inštitúcie, akákoľvek
právnická osoba riadená verejným
alebo súkromným právom

Medzinárodný
vyšehradský fond

Program INTERREG
IVC

Medzinárodný
vyšehradský
fond

kancelária
SR

-

1.5 Rozvoj sieťovania, partnerstva,
programového a projektového
plánovania a kapacít manažmentu
1.6 Spoločné využívanie a rozvoj
ľudských zdrojov
1.7 Aktivity ľudia ľuďom
2. Životné prostredie, ochrana
prírody a dostupnosť
2.1 Spoločné aktivity na podporu ochrany
životného prostredia
2.2 Spoločné aktivity ochrany prírody
2.3 Výstavba malých ciest, cyklistických
trás, verejná doprava
2.4 Zariadenia pohraničného styku cez
hraničné rieky
2.5 Zlepšenie cezhraničných
komunikačných kanálov
3. Technická asistencia
Štandardné granty
- kultúrna spolupráca, vedecké výmeny
a výskum, vzdelávanie, výmeny
medzi mladými ľuďmi, cezhraničná
spolupráca, podpora turizmu
Malé granty, detto ako štandardné,
trvanie je max. 6 mesiacov
Vyšehradské štipendiá
Vyšehradský strategický program
- spoločné projekty všetkých krajín V4
1. Inovácie a znalostná ekonomika
2. Životné prostredie a prevencia voči
rizikám
projektu sa musia zúčastniť partneri
z najmenej troch krajín, z ktorých 2 musia
byť z členských štátov EÚ a financovaní
z programu INTERREG IV.C

- regionálne a miestne verejné
orgány, RRA, univerzity,
vzdelávacie a výskumné ústavy
a inštitúcie vyššieho vzdelávania,
prevádzkovatelia vedeckých
a technologických parkov,
podnikateľských inkubátorov,
inovačných centier, iní aktéri
podpory podnikania a organizácie
zastupujúce podnikateľské kruhy,
najmä v súvislosti s MSP, iné

verejné orgány alebo inštitúcie,
ktoré sa spravujú verejným
právom, relevantné pre rozvoj
regionálnej inovačnej a znalostnej
ekonomiky
Program URBACT II
2007 - 2013

ERDF

Francúzske
ministerstvo
pre mestskú
politiku

1.
2.

Mestá, motory rastu
a zamestnanosti
Príťažlivé a súdržné mestá

všetky mestá EÚ, miestne
a regionálne samosprávy,
univerzity a výskumné centrá ako
aj iní partneri ako napr. : európske
siete miest, tématické siete trvalo
udržateľného rozvoja miest,
národné a medzinárodné siete
miestnych samospráv a za
určitých podmienok aj súkromní
aktéri

