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Zachovanie kultúrnych hodnôt
RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ:
 organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť
hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia,
 prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite,
 materiálovo-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných
skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných
amatérskych telies či skupín).
PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 1. 10. do 15. 11. 2018
HLASOVANIE:
od 1. 12. do 31. 12. 2018
VYHLÁSENIE VYBRANÉHO PROJEKTU:
2. 1. 2019
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?
 materské, základné a stredné školy,
 mimovládne neziskové organizácie,
 mesto alebo obec,
 verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.
Bližšie info nájdete TU

VZN BBSK na rozvoj cestovného ruchu (31/2015)
Účel VZN:
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je stanoviť postup
a podmienky poskytovania dotácií na rozvoj cestovného ruchu z rozpočtu BBSK mestám, obciam
(ďalej len „obce“) a oblastným organizáciám cestovného ruchu (ďalej len „OOCR“) (vzniknutých na
základe zákona č. 91/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov) a ich maximálnu výšku.
BBSK môže poskytnúť dotáciu:
a) mestám, obciam a občianskym združeniam na území BBSK,
b) OOCR (Oblastná organizácia cestovného ruchu),
c) registrovaným cirkvám alebo náboženskej spoločnosti na území SR
Poskytnutie dotácie pre jedného žiadateľa je limitované:
- jednému žiadateľovi môžu byť v priebehu kalendárneho roka schválené dotácie najviac na jeden
projekt s výnimkou OOCR,
- suma schválenej dotácie na jeden projekt nemôže prekročiť sumu maximálne 10 000 €.
Špecifickou prioritou je zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v cestovnom ruchu prostredníctvom
projektov zameraných na rozvoj infraštruktúry pre aktívne a kultúrno - poznávacie formy
cestovného ruchu za účelom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu.
Oprávnenými projektami sú projekty inovatívneho charakteru zamerané na:
a) zvyšovanie atraktivít územia rekonštrukciou národných kultúrnych pamiatok (hrad, zámok,
kaštieľ, sakrálne pamiatky, miestne pamätihodnosti a pod.) v rámci zachovania kultúrno historického dedičstva v BBSK a tým vytvorenie podmienok na rozvoj cestovného ruchu,
b) vybudovanie, rozšírenie a rekonštrukcia infraštruktúry cestovného ruchu.
Oprávnené aktivity sú napríklad:
- podpora projektov zameraných na budovanie infraštruktúry cestovného ruchu v priamej väzbe so
zariadeniami a strediskami cestovného ruchu, kultúrnymi a historickými objektmi, prírodnými
atraktivitami akými sú: prístupové cesty, parkoviská, detské areály, hygienické zariadenia,
vyhliadkové veže a pod. vrátane vybavenia,

- rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok,
- obnova prírodných atraktivít a prírodných pamiatok bezprostredne súvisiacich s cestovným
ruchom,
- výstavba nových turistických, cykloturistických a iných trás vrátane ich značenia,
- ďalšie oprávnené aktivity, ktoré podporujú špecifické priority.
Spolufinancovanie:
- suma schválenej dotácie na aktivitu/projekt nemôže prekročiť sumu 10 000 € pre jedného
žiadateľa/rok, pri dodržaní podmienky minimálneho 25% spolufinancovania oprávnených výdavkov
na aktivitu/projekt zo strany žiadateľa.
Žiadateľ predloží žiadosť o poskytnutie dotácie na rozvoj cestovného ruchu najneskôr do 30.
novembra bežného kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa dotácia požaduje.
Bližšie info nájdete TU
PLÁNOVANÁ VÝZVA

Vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP na národný projekt "Zelená
domácnostiam II"
Predpokladaný termín vyhlásenia: Október 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Zobraziť viac informácií

PLÁNOVANÁ VÝZVA

výzva na predkladanie ŽoNFP-príprava na opät.použ. a zhodnocov.so
zameraním na recykláciu nie NO vrátane podpory systémov tried.zberu
KO a podpory predchádzania vzniku BRKO-podpora zameraná na
zhodnocovanie BRKO budovaním kompostární-schéma štátnej pomoci
Predpokladaný termín vyhlásenia: Máj 2019
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj,
Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Zobraziť viac informácií

PLÁNOVANÁ VÝZVA

výzva na predkladanie žiadostí o NFP - rozvoj metodík pre hodnotenie
investičných rizík spojených s nepriaznivými dôsledkami zmeny klímy
Predpokladaný termín vyhlásenia: Jún 2019
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj,
Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Zobraziť viac informácií

PLÁNOVANÁ VÝZVA

vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP na národný projekt "Informačný
program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach
proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a
nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA"
Predpokladaný termín vyhlásenia: Október 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj,
Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Zobraziť viac informácií

Grantový program “Stredné školy a technika”
Nadácia Volkswagen Slovakia aj tento rok vyhlasuje grantový program Stredné školy
a technika vo forme Pretekov vodíkových áut. Cieľom projektu je podporiť technické
vzdelávanie na stredných odborných školách a motivovať tak žiakov i učiteľov k rozvíjaniu
technických zručností a vedomostí prostredníctvom vzdelávacích aktivít s témou obnoviteľné
zdroje energie na stredných školách.
Súčasťou podpory sú okrem finančných prostriedkov aj prednášky či školenia odborníkov z praxe
a darovanie rôznych učebných pomôcok. Takisto aj možnosť prezentovať podporené už
zrealizované projekty pred komisiou odborníkov z praxe, ako aj zabojovať o zaujímavé ceny.
Ciele grantového programu
 Podpora zavádzania programovania do učebných osnov na stredných školách
 Interdisciplinárne zapojenie žiakov na jednom projekte s reálnym výsledkom
 Zlepšiť podmienky vzdelávania na Slovensku



Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktívneho
zapájania žiakov do vzdelávacieho procesu
Žiadateľ: Stredné odborné školy na Slovensku.
Bližšie info nájdete TU

Grantový program mamnato
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje grantový program pre rok 2019 pod názvom #mamnato.
Cieľom programu je prispieť k pretváraniu Slovenska na modernú a zodpovednú krajinu.
Grantový program je zameraný na podporu verejnoprospešných projektov, za ktorými
stoja hrdinovia lokálnych komunít prepojení na neziskovú organizáciu, s ktorou spolupracujú. V
rámci grantového programu Nadácia SLSP rozdelí finančné prostriedky v celkovej výške 200 000
eur.
Nominujte vášho hrdinu a predložte spolu s ním projekt, ktorý by ste chceli realizovať v termíne od
1. 4. do 31. 10. 2019 v zmysle podmienok grantového programu.
Lokálny hrdina
Kto ním môže byť?
 je lokálne známa osobnosť v komunite, v ktorej pôsobí;
 je pozitívnym príkladom, inšpiruje mladých ľudí;
 je motivátorom k pozitívnym zmenám vo svojej komunite;
 má inovatívny, moderný prístup k progresívnym aktivitám vo svojom okolí;
 aktivizuje a zapája ďalších ľudí do skvalitňovania života;
 nie je politicky aktívna osobnosť, ani na lokálnej úrovni;
 je aktívne prepojený s neziskovou organizáciou, ktorá vykonáva verejnoprospešné aktivity,
pričom nemusí byť jej zamestnancom.
Kto ho môže nominovať?
 nezisková organizácia,
 nadácia,
 občianske združenie,
 účelové zariadenie cirkvi,
 neinvestičný fond,
 záujmové združenie právnických osôb,
 škola,
 mesto,
 obec,
 centrum voľného času.
Časový harmonogram
7. 8. 2018 vyhlásenie grantového programu
7. 8. - 17. 10. 2018 prihlasovanie projektov
18. 10. - 20. 11. 2018 1.fáza hodnotenia projektov
21. 11. 2018 - 11. 1. 2018 2.fáza hodnotenia projektov – užší výber
15. 1. - 31. 1. 2019 verejné hlasovanie.
Bližšie info nájdete TU

SLUŽBY PRE MLADÝCH – poskytovanie služieb v oblasti
dobrovoľníctva mládeže
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odbor mládeže vyhlasuje výzvu v programe
SLUŽBY PRE MLADÝCH – poskytovanie služieb v oblasti dobrovoľníctva mládeže.
Vymedzenie výzvy
Výzva je súčasťou zabezpečovania Programov pre mládež, ktorých celkovým cieľom je:
a. zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život;
b. posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti;
c. prispievať k napĺňaniu stratégie EURÓPA 2020 podporou mladej generácie ako
základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti;
d. prispievať k napĺňaniu cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 –
2020;

e. prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež, a to najmä v tematických
oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie, participácia a dobrovoľníctvo.
Účel výzvy
Výzva je zameraná na podporu registrovaných mimovládnych organizácií v programe SLUŽBY
PRE MLADÝCH 2 na roky 2018 - 2020, ktoré poskytujú služby v oblasti dobrovoľníctva, pričom
tieto služby poskytujú buď na území samosprávneho kraja (regionálna úroveň) alebo na území
aspoň štyroch samosprávnych krajov (národná úroveň).
Špecifické ciele programu SLUŽBY PRE MLADÝCH 2, kritériá vyššieho štandardu sú
špecifikované v dokumente Sprievodca pre registrovaných žiadateľov, ktorý sa zverejňuje spolu s
touto výzvou a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
Žiadosť s prílohami je potrebné predložiť elektronicky do 22. októbra 2018 do 14:30 hod.
Bližšie info nájdete TU

SLUŽBY PRE MLADÝCH 1 –
poradenských služieb pre mladých

poskytovanie

informačno-

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odbor mládeže vyhlasuje výzvu na predkladanie
žiadostí o dotáciu v rámci dotačnej schémy SLUŽBY PRE MLADÝCH 1 – poskytovanie informačnoporadenských služieb pre mladých.
Vymedzenie výzvy
Výzva je súčasťou zabezpečovania Programov pre mládež, ktorých celkovým cieľom je:
a. zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život;
b. posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti;
c. prispievať k napĺňaniu stratégie EURÓPA 2020 podporou mladej generácie ako
základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti;
d. prispievať k napĺňaniu cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 –
2020;
e. prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež, a to najmä v tematických oblastiach
vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie, participácia a dobrovoľníctvo.
Účel výzvy
Výzva je zameraná na podporu registrovaných mimovládnych organizácií v programe
SLUŽBY PRE MLADÝCH 1 na roky 2018 - 2020, ktoré poskytujú informačné a poradenské služby
pre mládež, pričom tieto služby poskytujú buď na území samosprávneho kraja (regionálna úroveň)
alebo na území aspoň štyroch samosprávnych krajov (národná úroveň).
Špecifické ciele programu SLUŽBY PRE MLADÝCH 1 a kritériá vyššieho štandardu sú
špecifikované v dokumente Sprievodca pre registrovaných žiadateľov, ktorý sa zverejňuje spolu s
touto výzvou a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
Žiadosť s prílohami je potrebné predložiť elektronicky do 22. októbra 2018 do 14:30 hod.
Bližšie info nájdete TU

HLAS MLADÝCH
Odbor mládeže MŠVVaŠ SR v spolupráci s IUVENTOU vyhlasuje výzvu (názov dotačnej schémy:
PROGRAMY PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 - 2020) HLAS MLADÝCH.
Vymedzenie výzvy
Výzva je súčasťou zabezpečovania Programov pre mládež, ktorých celkovým cieľom je:
a. zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život;
b. posilniť postavenie mladých ľudí v spoločnosti;
c. prispievať k napĺňaniu stratégie EURÓPA 2020 podporou mladej generácie ako
základu modernej, vedomostnej a na znalostiach založenej spoločnosti;
d. prispievať k napĺňaniu cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 –
2020;
e. prispievať k napĺňaniu Stratégie EÚ pre mládež, a to najmä v tematických
oblastiach vzdelávanie, zamestnanosť, sociálne začlenenie, participácia a dobrovoľníctvo.
Účel výzvy
Výzva je zameraná na podporu registrovaných mimovládnych organizácií v programe HLAS
MLADÝCH na roky 2018-2020, ktoré zastupujú záujmy mladých ľudí na úrovni samosprávnych

krajov a na celoštátnej úrovni, pričom zabezpečujú reflexiu ich potrieb v politikách, zvyšujú úroveň
ich participácie, posilňujú ich reprezentáciu a zabezpečujú zber podnetov pre tvorbu mládežníckej
politiky, k čomu vytvárajú partnerstvá.
Špecifické ciele programu HLAS MLADÝCH a kritériá vyššieho štandardu sú špecifikované v
dokumente Sprievodca pre registrovaných žiadateľov, ktorý sa zverejňuje spolu s touto výzvou a
tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
Žiadosť s prílohami je potrebné predložiť elektronicky do 22. októbra 2018 do 14:30 hod.
Bližšie info nájdete TU

Výzva č. 2/2019 Fondu na podporu umenia
Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 2/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených
žiadateľov.
Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu
umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č.
2/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov
2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
1.1.4 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo
1.1.5 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení
1.1.6 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo
1.5.7 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže
1.5.8 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus
4.5.2 Kultúrno-osvetové aktivity v oblasti tradičnej a miestnej kultúry
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 22. 10. 2018. Žiadateľ je povinný
podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy
najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).
Bližšie info nájdete TU

Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2019
Ministerstvo kultúry SR zverejňuje v rámci účelu kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím
alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva výzvu na predkladanie žiadostí na podporu
projektov zameraných na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím a inak
znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Účel poskytnutia dotácie:
Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na
podporu kultúrnej aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených
skupín obyvateľstva.
Dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sa na účel, ktoré pomenúvajú účel podľa prvej
vety, poskytujú v programe Kultúra znevýhodnených skupín.
V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy:
podprogram 2.1 Živá kultúra,
podprogram 2.2 Periodická tlač,
podprogram 2.3 Neperiodická tlač,
podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry osôb so zdravotným postihnutím.
Termín uzávierky predkladania žiadostí: 30. november 2018 (vrátane)
Oprávnené subjekty:
Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže byť subjekt podľa § 3 ods. 1 zákona
Predpokladané termíny postupu vyhodnocovania žiadostí:
9.1 posúdenie správnosti a úplnosti žiadostí podľa § 4 ods. 2 zákona – do 25. januára 2019,
9.2 posúdenie správnosti a úplnosti žiadosti podľa opatrenia, realizovanie zasadnutia komisií
príslušných podprogramov a vyhodnotenie žiadostí – do 15. marca 2019,
9.3 rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí dotácie – priebežne,
9.4 vypracovanie návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie a jej zaslanie žiadateľovi – najneskôr do 6
týždňov odo dňa prijatia rozhodnutia ministra o poskytnutí alebo neposkytnutí
dotácie (akceptovaného protokolu) na odbore dotácií ministerstva,

9.5 vystavenie platobného poukazu – po akceptovaní predloženého vyúčtovania za rok 2018, ak
bola žiadateľovi poskytnutá dotácia v roku 2018 a/alebo do 10 pracovných dní odo
dňa zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.
Bližšie info nájdete TU

Výzva o finančný príspevok pre malé projekty
Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába - Dunaj - Váh, ktorého členom je od roku 2016 aj
Bratislavský samosprávny kraj (BSK), vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o finančný
príspevok v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika
- Maďarsko.
Celkovým cieľom Fondu malých projektov (FMP) je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti
podporou lokálnej spolupráce, zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi
subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov.
Fond malých projektov bude implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce
Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu ich
špecifických cieľov:
Prioritná os 1 - Príroda a kultúra
Špecifický cieľ 1.1 - Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
Tento špecifický cieľ je zameraný na lepšie využívania endogénneho prírodného a kultúrneho
potenciálu regiónu pre podporu trvalo udržateľného rozvoja miestnych ekonomík; zvýšenie
sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti prostredníctvom podpory kultúrnych aktivít a aktivít
súvisiacich so zachovaním a ochranou prírody; zlepšenie sociálnej, hospodárskej a územnej
súdržnosti prostredníctvom podpory spoločných aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a
prírodných hodnôt; a zvýšenie počtu návštevníkov programovej oblasti.
Zoznam oprávnených aktivít pre PO1
Príroda:
 zachovanie a propagácia prírodného dedičstva v programovom území,
 rekonštrukcia alebo výstavba doplnkovej infraštruktúry (označenie miest, návštevnícke
strediská, …),
 výmena skúseností v oblasti ochrany prírody v pririečnych oblastiach,
 tvorba a realizácia spoločných aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia o životnom
prostredí a tvorba a realizácia spoločných vzdelávacích programov,
 tvorba a realizácia programov pre deti s lesníckou tematikou,
 založenie komunitných záhrad,
 tvorba a realizácia programov pre čistenie alebo zlepšenie prírodných oblastí,
 vypracovanie stratégií, štúdií, prieskumov alebo plánov pre obnovu prírodného dedičstva
(oprávnené len ako vstupný dokument pre komplexné investičné projekty).
Turizmus:
 rekonštrukcia a značenie cyklistickej (nie cestnej) a turistickej infraštruktúry,
 organizovanie spoločných cyklotúr,
 výstavba ekociest,
 výstavba malej vodnej / riečnej infraštruktúry (pontónov, a pod.),
 založenie kempov / táborov,
 založenie komunity ponúkajúcej prenájom napr. bicyklov, lodí a pod.,
 vytvorenie konceptu turizmu malého rozsahu napojeného na lokálne environmentálne či
kultúrne aspekty prostredníctvom inovácií produktov alebo služieb,
 organizovanie tematických zájazdov (hrady, zámky, historické príbehy, povesti,…),
 organizácia športových a kultúrnych programov pre turistov,
 aplikácia inovatívnych riešení a využívanie IKT (informačné a komunikačné technológie),
 rozvoj turizmu s vysokou pridanou hodnotou v špecifických segmentoch:
o kultúrny a environmentálny turizmus,
o gastroturizmus,
o športový turizmus,
o kongresový turizmus,
o agroturizmus,
o kúpeľný turizmus ( kúpele, termálne kúpaliska, a pod.),
o náboženský turizmus, a pod.
Kultúra:

















propagácia kultúrneho dedičstva,
organizovanie spoločných výstav a sprievodných podujatí,
organizovanie spoločných trhov za účelom propagácie lokálnych produktov,
organizovanie vzdelávacích programov pre remeselníkov,
zachovanie a renovácia náboženských miest,
výstavba / označenie pútnických ciest,
organizovanie spoločných pútnických ciest,
organizovanie spoločných festivalov,
výstavba a rekonštrukcia amfiteátrov a ich okolia,
príprava a predstavenie spoločnej divadelnej tvorby,
založenie cezhraničných kultúrnych súborov (divadelné, hudobné, tanečné skupiny, a
pod.),
spolupráca vzdelávacích inštitúcií v oblasti hudby / divadla v programovom území,
vytvorenie a realizácia programov zameraných na hľadanie a podporu talentov v rôznych
oblastiach umenia,
organizovanie podujatí medzi partnerskými mestami v oblasti kultúry,
digitalizácia dokumentov pre knižnice.

Šport:






výstavba multifunkčných ihrísk,
organizovanie spoločných športových podujatí,
organizovanie spoločných športových líg,
organizovanie súťaží v rôznych športových disciplínach,
organizovanie športových aktivít pre osoby so zdravotným postihnutím a
pre marginalizované skupiny,
 prezentácia nových a netradičných športových disciplín.
Prioritná os 4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v
pohraničnej oblasti
Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie
cezhraničnej spolupráce medzi občanmi
Tento špecifický cieľ je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi, aktívnu
cezhraničnú výmenu skúseností; zlepšenie kapacít zapojených inštitúcií a posilnenie záujmu o
cezhraničné aktivity; zlepšenie vzájomného porozumenia a zblíženie medzi etnickými skupinami
žijúcimi v regióne; zvýšenie počtu dlhodobých (inštitucionalizovaných) partnerstiev; vysokú úroveň
sociálnej účasti na cezhraničných aktivitách; vysoký počet trvalo udržateľných podujatí akcií
zahŕňajúcich celý programový región; zlepšenie úrovne dvojjazyčnosti v rámci programového
regiónu.
Zoznam oprávnených aktivít pre PO4
 vypracovanie
stratégií,
štúdií,
prieskumov
alebo
plánov
s
významným
cezhraničným dopadom,
 tvorba spoločných odborných programov (výmenné programy v oblastiach
kultúry, vzdelávania, výskumu a pod.),
 organizovanie podujatí medzi obcami/mestami za účelom vytvorenia spolupráce medzi
mladými ľuďmi, resp. mladými zdravotne postihnutými ľuďmi,
 organizovanie spoločných podujatí základných a stredných škôl,
 vytvorenie komplexného bilingválneho workshopu pre bezpečné využívanie IKT nástrojov
a kultúrnej hodnotovej mapy zapojených regiónov (napr. sada dvojjazyčných
nástrojov, IKT nástroje – kultúrne služby, archívy, výskum...)
 školenia, výmena skúseností (napr. organizovanie tréningov, letných škôl,
letných akadémií, súťaží),
 vydávanie brožúr, kníh, DVD, krátkych filmov...,
 spoločné plánovanie a realizácia cezhraničných služieb poskytovaných orgánmi verejnej
správy,
 tvorba právnych nástrojov a IKT riešení zlepšujúcich kvalitu poskytovania cezhraničných
služieb (posilnenie toku informácií, e-governance, m-governance, a i.),
 vytvorenie cezhraničných služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti, školení a vzdelávania,
sociálnej starostlivosti, bezpečnosti, administratívy (napr. poskytovanie dát) a pod.,
 spolupráca lokálnych médií (výmena informácií, spoločné tréningové programy, a pod.),
 založenie cezhraničných médií,
 tvorba a realizácia programov zameraných na marginalizované komunity
INFORMÁCIE O VÝZVE

Typ výzvy: časovo ohraničená pilotná výzva
Dátum vyhlásenia: 3. 9. 2018
Dátum uzavretia: 2. 11. 2018
Dĺžka projektu: 12 mesiacov
Maximálna
a
minimálna
výška
príspevku
z
EFRR
na
úrovni
projektu
Minimálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu je 20.000 EUR.
Maximálna výška príspevku z EFRR na úrovni projektu je 50.000 EUR.
Indikatívny zoznam oprávnených žiadateľov pre PO1, PO4
 Verejné inštitúcie;
 Súkromné inštitúcie slúžiace verejnému záujmu;
 Cirkvi (registrované na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky/ Ministerstvo verejnej
správy a spravodlivosti Maďarskej republiky);
 Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS-y);
 Mimovládne organizácie (NGO);
 Obce a vyššie územné celky, neparticipujúce v Strešnom projekte;
 Verejné vysoké školy a štátne výskumné ústavy;
 Komory.
Bližšie info nájdete TU

Výzva zameraná na výstavbu predškolských zariadení - OPLZ-PO6SC612-2018-1
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného
programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 9. októbra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu predškolských zariadení v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC612-2018-1.
Vyhlásená - 9. októbra 2018
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 06.11.2018
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 22.02.2019
Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2018-1
Operačný program Ľudské zdroje
Prioritná os 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít Investičná priorita
6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v
mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti
v ranom detstve
Financovanie projektu: EÚ (EFRR) 85% + ŠR 10% + výška spolufinancovania zo zdrojov
žiadateľa 5%.
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
- obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“)
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OPĽZ, na
realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 6.1.2 „Zlepšiť prístup ku
kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve“ sú pre túto výzvu
oprávnené nasledovné aktivity:
1. Typ aktivity: Podpora výstavby nových predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK.
Názov hlavnej aktivity: „Výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska“
Spôsob realizácie:
a, výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom zriadenia materskej
školy/ elokovaného pracoviska
b, výstavba novej budovy materskej školy/elokovaného pracoviska, za účelom rozšírenia a
presunutia kapacity existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska
2. Typ aktivity: Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s
dôrazom na rozšírenie kapacity.
Názov hlavnej aktivity: „Rekonštrukcia budovy materskej školy/elokovaného pracoviska“
Spôsob realizácie:
Rekonštrukcia, prístavba, nadstavba, zmena dispozície:

a, budovy materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia jej kapacity;
b, inej budovy pre potreby materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom presunutia a
rozšírenia
existujúcej kapacity z existujúcej materskej školy/elokovaného pracoviska;
c, inej budovy za účelom zriadenia materskej školy/elokovaného pracoviska
Minimálna výška príspevku: nestanovuje sa.
Maximálna výška príspevku: 1 900 000,00 EUR
Bližšie info nájdete TU

Nápad pre 3 generácie
Dobrovoľníctvo je téma, ktorá sa čoraz viac dostáva do popredia záujmu v našej spoločnosti.
Dobrovoľnícke aktivity, vzájomná spolupráca a chuť vytvoriť niečo nové spája ľudí rôzneho veku.
Nadácia Poštovej banky sa preto opätovne rozhodla podporiť aktivity dobrovoľníkov a otvára 3.kolo
úspešného grantového programu Nápad pre 3 generácie.
Cieľom nášho grantu je podporiť spoluprácu medzi deťmi, dospelými a seniormi a umožniť im
v tejto uponáhľanej dobe stráviť spoločne čas a zároveň pomáhať. Nápady, ktoré spájajú tri
generácie nám môže verejnosť zasielať od 26.septembra, pričom maximálna výška finančnej
podpory pre jeden projekt je 2 000 Eur. Radi podporíme trojgeneračné nápady
z oblasti vzdelávania, športu, sociálnej starostlivosti, zdravého životného štýlu, obnovy a úpravy
verejných priestranstiev.
Nápady, ktoré radi podporíme:
- sociálna starostlivosť
- zdieľanie skúseností, zručností a vedomostí – podpora vzdelávania
- aktívne využitie voľného času, rozvoj telovýchovy
- obnova/ úprava verejných priestranstiev
- zdravý životný štýl a voľnočasové aktivity
Kto sa môže uchádzať o finančnú podporu?
- aktívni občania a iniciatívy
- verejnoprospešné organizácie
- školy, škôlky
- zariadenia pre seniorov
- samosprávy
Jeden subjekt môže zaslať do grantového programu maximálne jeden nápad.
Prihlásenie nápadu TU

Vy rozhodujete, my pomáhame
Tesco vyhlasuje piatu edíciu grantového programu - „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby
podporila projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí.
Územie Slovenska bude rozdelené na 77 regiónov v okolí obchodov spoločnosti Tesco, v ktorých
chceme podporiť rozvoj lokálnych verejnoprospešných projektov. Každý záujemca v procese
podávania žiadosti o grant, vypíše do formulára poštové smerové číslo podľa miesta realizácie
svojho projektu. Uchádzači môžu predkladať svoje žiadosti online na portáli
https://tesco.sk/pomahame/. Zo všetkých podaných žiadostí v termíne (uzávierka 18.11.2018)
následne Grantová komisia vyberie na základe kritérií uvedených ďalej v tomto dokumente, 3
najlepšie projekty za každý región. Vybrané projekty postúpia do hlasovania, ktoré bude prebiehať
vo všetkých obchodoch spoločnosti Tesco v období od 21. januára do 17. februára 2019.
Poradie víťazov vyhlásime priebehu mesiaca marec 2018. Projekty zapojené do hlasovania získajú
granty podľa umiestnenia v hlasovaní zákazníkov v danom regióne v nasledovnej výške:
1. miesto: 1 300 eur,
2. miesto: 600 eur,
3. miesto: 300 eur.
PODPOROVANÉ OBLASTI GRANTOVÉHO PROGRAMU
1. Podpora komunít a komunitných aktivít - rozvoj, ochrana a zlepšenie životného prostredia za
účasti komunít a rozvoj komunitného života
2. Vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov

3. Zdravie a podpora zdravého životného štýlu – projekty zamerané na získavanie zdravých
návykov detí, mladých ľudí a dospelých
Žiadateľom odporúčame zapojiť a zahrnúť do projektov:
 členov vašich miestnych komunít:
 zamestnancov vášho najbližšieho obchodu spoločnosti Tesco
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O GRANT
O grant môžu žiadať nasledovné typy organizácii:
A Mimovládne organizácie:
 nadácie
 občianske združenia
 neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 neinvestičné fondy
 účelové zariadenia cirkví
B Miestna samospráva:
 mestá, obce
C Štátne školy
D Iné rozpočtové a príspevkové organizácie
Projekty treba odoslať najneskôr 18.11.2018 (do polnoci), v elektronickej podobe prostredníctvom
elektronického formulára
KONZULTÁCIE A KONTAKTNÉ ÚDAJE
e-mailom: kristina.marusova@nadaciapontis.sk
- telefonicky na tel. č. 02/ 5710 8123 alebo 0917 260 904.
Bližšie info nájdete TU

Výzva o poskytnutie dotácie na rok 2019 na presadzovanie, podporu
a ochranu ľudských práv a slobôd
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie na rok 2019 na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a
na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným
prejavom intolerancie.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle zákona č.
302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
zahraničných vecí a Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o
oficiálnej rozvojovej pomoci a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správa v znení neskorších predpisov v znení zákona 287/2012 Z. z.
(ďalej len zákon) a v zmysle Programového vyhlásenia vlády na roky 2016 - 2020
vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2019 v zmysle § 2
zákona: na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie
všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom
intolerancie.
3. Dotáciu možno podľa účelu použitia poskytnúť na:
a. posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd,
b. podporu aktívnej občianskej spoločnosti,
c. podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,
d. podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže,
e. podporu vzdelávania a školenia,
f. zvyšovanie informovanosti verejnosti a vzdelávanie profesijných skupín,
g. poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc,
h. analytickú, expertnú a edičnú činnosť,
i. podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti
ľudských práv a slobôd,
j. zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok v oblasti ľudských práv a slobôd,
k. výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv
a slobôd a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie,

podporu kultúrnych aktivít a spoločensko-vedných aktivít v oblasti ľudských práv a slobôd
a predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a
ostatným prejavom intolerancie,
m. zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva.
Prioritne budú podporované projekty zamerané na prevenciu radikalizácie mládeže a prejavom
extrémizmu, projekty zamerané na ochranu a podporu obetí trestných činov a zraniteľných skupín
(podľa dôvodov diskriminácie).
A. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a. obec,
b. vyšší územný celok,
c. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky,
d. nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky,
e. záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré je
právnickou osobou,
f. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území
Slovenskej republiky,
g. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
h. registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej
republiky,
i. právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odvodzuje svoju právnu
subjektivitu od registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
j. právnická osoba zriadená osobitným predpisom,
k. medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,
l. rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší
územný celok alebo obec,
m. fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky, má trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a dovŕšila vek 18 rokov,
n. podnikateľ s miestom podnikania alebo sídlom podnikania na území Slovenskej republiky.
B. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý
dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov
najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu.
Objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov na účely tejto výzvy je 769 500
EUR.
Najnižšia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie a najnižšia výška poskytnutej dotácie
je 5000 eur a najvyššia možná výška jednej žiadosti o poskytnutie dotácie, a maximálna výška
poskytnutej dotácie je 50 000 eur.
Termín predkladania žiadostí je 17. december 2018.
Bližšie info nájdete TU
l.

TLAČOVÁ SPRÁVA: Spustenie nového grantového programu

Dňa 22.10.2018 v Košiciach vyhlásia Nadácia Ekopolis, Karpatská Nadácia a Nadácia
otvorenej spoločnosti prvé grantové výzvy programu Active Citizens Fund (ACF) pre
občianske organizácie. Takmer 8 miliónov EUR na obdobie rokov 2018 – 2023 v správe
spomenutých nadácií podporí zapájanie občanov do verejného života v piatich oblastiach.
ACF je súčasťou finančnej pomoci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (Island,
Lichtenštajnsko a Nórsko) pre 15 členských krajín EÚ. Tematické oblasti programu sú:
Občianska participácia – zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík
 Obhajoba verejných záujmov– podpora dobrého spravovania vecí verejných
a zvyšovanie transparentnosti
 Ľudské práva – ochrana ľudských práv a podpora občianskeho vzdelávania
 Zraniteľné skupiny – zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti
 Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti – budovanie kapacít a podpora udržateľnosti
občianskej spoločnosti.

Fond umožní tiež nadviazanie bilaterálnej spolupráce. Slovenské organizácie tak dostanú
príležitosť navštíviť svojich partnerov v zahraničí alebo môžu posilniť svoj vlastný rozvoj a zlepšiť
tak svoje postavenie v komunite, kde pôsobia. Osobitná pozornosť bude venovaná mladým ľudom
a ich účasti na verejnom dianí.
„Active Citizens Fund bude v najbližších rokoch dôležitým zdrojom podpory pre aktívnych občanov,
ktorým záleží na tom, aby Slovensko bolo krajinou kritickou voči neznášanlivosti, schopnou
vysporiadať sa s korupciou a zneužívaním moci a solidárnou s ľuďmi v núdzi. V troch nadáciách,
ktoré budú program spravovať, urobíme všetko preto, aby tieto zdroje boli využité efetkívne.“
uviedol k otvoreniu programu Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.
Bližšie informácie :
Nadácia Ekopolis : www.ekopolis.sk
Peter Medveď, riaditeľ – medved@ekopolis.sk
Martina Ragalová, PR a komunikácia – ragalova@ekopolis.sk
Karpatská nadácia: www.karpatskanadacia.sk
Laura Dittel, riaditeľka – laura.dittel@karpatskanadacia.sk
Veronika M. Fričová, manažérka pre fundraising, PR a komunikáciu
– veronika.m.fricova@karpatskanadacia.sk
Nadácia otvorenej spoločnosti: www.osf.sk
Ján Orlovský, výkonný riaditeľ – jan.orlovsky@osf.sk
Zuzana Čačová, programová manažérka EEA – zuzana.cacova@osf.sk
Zdroj: TU

EXPO 2020 Dubai – Expo Live Inovačné granty
Expo Live je inovačný program celosvetovej výstavy Expo 2020 Dubai. Expo Live poskytuje granty
a podporuje sociálne startupy a podnikateľov z celého sveta. Ich cieľom je podporovať také
projekty, ktoré inovatívne riešia spoločenské alebo environmentálne problémy.
KRITÉRIA:
1. Startup, malý alebo stredný podnikateľ, organizácia, nezisková organizácia
2. Organizácia musí byť zaregistrovaná
3. Projekt musí byť minimálne vo fáze prototypu
4. Projekt musí byť inovatívny a mať prospešný dopad na spoločnosť alebo životné
prostredie
5. Inovatívne riešenie môže byť v ktoromkoľvek sektore
VÝHODY:
1. Granty USD 100,000 / projekt
2. Medzinárodná publicita a marketing
3. Prístup k novým obchodným príležitostiam
4. Potencionálne vystavenie pred miliónmi návštevníkov na Expo 2020 Dubai
Expo 2020 Dubai je celosvetová výstava inovácií, priemyslu a kultúry na ktorej sa zúčastní
viac ako 175 krajín spolu s ich podnikateľmi, investormi, akademickými inštitúciami, neziskovými
organiázáciami a medzinárodnými inštitúciami. Expo 2020 Dubai trvá 6 mesiacov a privíta 20
miliónov návštevníkov.
Expo Live momentálne podporuje 70 inovátorov zo 42 krajín, ktorých projekty budú vystavené
počas výstavy Expo 2020 Dubai.
Bližšie info nájdete TU
PLÁNOVANÁ VÝZVA

Podpora vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom
prostredí, otvorenom prostredí a v centre pre deti a rodiny

Predpokladaný termín vyhlásenia: September 2019
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj,
Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

PLÁNOVANÁ VÝZVA

vysporiadanie pozemkov
Predpokladaný termín vyhlásenia: Máj 2019
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

PLÁNOVANÁ VÝZVA

Zvyšovanie povedomia v oblasti rodovej rovnosti
Predpokladaný termín vyhlásenia: Január 2019
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

PLÁNOVANÁ VÝZVA

Rodová rovnosť na trhu práce v príprave na povolanie

Predpokladaný termín vyhlásenia: Marec 2019
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj,
Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

PLÁNOVANÁ VÝZVA

Krok za krokom
Predpokladaný termín vyhlásenia: Január 2019
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

PLÁNOVANÁ VÝZVA

prístup k pitnej vode
Predpokladaný termín vyhlásenia: Marec 2019
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Darujte Vianoce 2018
Nadácia Orange otvára už po sedemnásty raz grantový program Darujte Vianoce, ktorý pomáha
ochotným žiadateľom zmeniť vianočné želania ľudí s ťažkým životným osudom na skutočnosť.
Významným cieľom tohto ročníka je motivovať zapojiť sa do grantového programu najmä mladých
ľudí a deti, a podporiť tak trend posledných ročníkov, ktoré poukázali práve narastajúci počet
žiadostí od tejto vekovej skupiny.
Vianoce sú sviatkami pokoja, radosti a rozžiarených detských očí pod vianočným stromčekom.
Pre mnohých ľudí sú však tieto prívlastky len snom. Grantový program Darujte Vianoce preto
dáva príležitosť ľuďom s dobrým srdcom, ktorí chcú pomôcť tam, kde je to naozaj potrebné,
jednoducho darovať krajšie Vianoce.

Jedinečnosťou grantového programu je to, že žiadatelia nežiadajú o pomoc pre seba, ale pre
iných, a zároveň sa musia osobne spolupodieľať na samotnej realizácii pomoci. Pomôcť môžu
deťom, ale aj dospelým bez rodiny či domova, ľuďom s vážnymi zdravotnými problémami či
všetkým tým, ktorí trpia materiálnym nedostatkom. Program Darujte Vianoce chce motivovať ľudí,
aby si všímali neľahké osudy ľudí vo svojom okolí, podelili sa o ich príbeh a prispeli svojim
záujmom na zmiernenie ich ťažkej životnej situácie.
V rámci 17. ročníka programu Darujte Vianoce poskytne Nadácia Orange na splnenie vianočných
snov celkovú sumu 50 000 eur.
Predkladateľom žiadosti môžu byť nielen jednotlivci, ale aj mimovládne organizácie, školské
zariadenia, domovy sociálnych služieb, detské domovy, opatrovateľské služby, domovy pre
seniorov či dokonca pracovné kolektívy. Žiadatelia o vianočnú podporu pre ľudí v núdzi môžu
svoje projekty prihlasovať od 22. októbra do 14. novembra 2018.
Hodnotiaca komisia posúdi všetky zaslané projekty a vyberie tie, ktoré najviac vystihujú podstatu
programu. Najdôležitejším kritériom pri posudzovaní projektov je osobná angažovanosť
žiadateľa do plnenia projektu. Podporené žiadosti budú zverejnené po 3. decembri.
Nadácia Orange už po 14-krát udelí aj ocenenie Srdce na správnom mieste. Táto cena je
morálnym uznaním pre výnimočného človeka, ktorý sa dlhodobo zapája do programu alebo
preukazuje mimoriadne úsilie pri nezištnej pomoci ľuďom v núdzi a v oblasti filantropie.
Bližšie info nájdete TU
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