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Súťaž o najkrajší list 2019
48. ročník medzinárodnej súťaže v písaní listov - Podmienky súťaže
Deti a mládež do 15 rokov sa opäť môžu zapojiť do súťaže o najkrajší list, ktorú vyhlasuje
Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Témou aktuálneho 48.
ročníka je hrdina. Na autorov najlepších listov čakajú lákavé vecné ceny od Slovenskej pošty
a ďalších partnerov.
O víťazovi súťaže rozhodne komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy
a výstavby SR. Na autorov piatich najlepších listov čakajú knižné balíčky, spoločenské hry. Autor
víťazného listu navyše získa pobyt v horskom prostredí pre seba a svoju rodinu, ktorý do súťaže
venuje Slovenská pošta. Najlepší list bude zároveň preložený do anglického jazyka a poputuje do
medzinárodného kola súťaže, ktorého víťaz získa výlet do hlavného sídla Svetovej poštovej únie
vo švajčiarskom Berne.
Téma: „Napíšte list o svojom hrdinovi“
Pravidlá:
 súťaž je určená pre deti a mládež do 15 rokov
 trvanie: od februára do 5. apríla 2019
 adresa doručenia listov: Generálne riaditeľstvo Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,
975 99 Banská Bystrica, označený ako Súťaž o najkrajší list 2019
 rukou napísaný list musí obsahovať všetky formálne znaky listu (dátum, oslovenie, úvodný
pozdrav, záverečný pozdrav a podpis)
 dodržanie témy
 rozsah do 1 000 slov; vítané sú aj vlastné ilustrácie
Do medzinárodného kola postupuje víťaz.
Zaslaním listu dáva autor/autorka súhlas na jeho ďalšie zverejňovanie.
Zdroj: TU

Výzva o poskytnutie dotácie na rok 2019
Ministerstvo obrany SR zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok
2019.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v súlade s §6 ods. 1 písm. c) zákona č. 435/2010 Z. z. o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky v znení zákona č.
214/2013 Z. z. zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na:
 vzdelávacie aktivity, športové podujatia, brannošportové podujatia, kultúrne
podujatia alebo spoločenské podujatia zamerané na
1. podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu;
2. informovanie verejnosti o Severoatlantickej aliancii a Európskej únii;
3. prípravu občanov na obranu Slovenskej republiky;
4. prezentáciu ozbrojených síl Slovenskej republiky;
5. podporu kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v
zálohe a vojnových veteránov;
6. podporu starostlivosti o športové talenty a podporu vrcholového športu a výkonnostného
športu;
 podporu procesu personálneho doplňovania ozbrojených síl Slovenskej republiky;
 ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny;
 úhradu
nákladov
súvisiacich
s
účasťou
na
aktivitách
organizovaných
medzinárodnými organizáciami odborne zameranými na ozbrojené sily vrátane úhrady
členského
príspevku.
1. Okruh oprávnených subjektov
Oprávneným subjektom požiadať o je žiadateľ uvedený v § 3 ods. 1 písm. a) až d):

1. občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky;
2. nadácia alebo záujmové združenie právnických osôb so sídlom na území Slovenskej
republiky;
3. neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky;
4. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území
Slovenskej republiky.
2. Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie
Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie je zverejnený na webovej stránke Ministerstva obrany SR,
www.mosr.sk, samostatne v časti O nás – Dotácie – Žiadosti o dotácie podľa
a) až d). Žiadateľ vyplní formulár podľa pokynov v bode 14.
3. Disponibilný objem zdrojov na túto výzvu
V rozpočte rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky je na rok 2019 plánovaný
disponibilný objem zdrojov vo výške 99 580,00 EUR.
4. Najvyššia a najnižšia výška jednej dotácie
Najvyššia výška dotácie na jedného žiadateľa je stanovená sumou 50 000,00 EUR a najnižšia
výška dotácie je 500,00 EUR.
Písomné žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2019 je potrebné predložiť do 31. marca 2019.
Bližšie info nájdete TU

Zapojte sa do Projektu školských ovocných sadov SadOVO 2019
Staré a krajové odrody ovocných drevín sú dedičstvom našich predkov, ktoré sa z krajiny pomaly
vytráca. Šancu zmeniť to má súčasná mladá generácia, ktorej ukážeme význam jeho ochrany.
Prihláste svoju školu do 28.februára 2019 do projektu SadOVO a buďte jednou z 11 škôl, ktorá
prevezme patronát nad záchranou starých a krajových odrôd ovocných drevín.
Cieľom projektu SadOVO je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné vysokokmenné sady v
areáloch základných a stredných škôl. Žiaci s učiteľmi sa tak budú podieľať na záchrane vzácnych
odrôd jabloní a hrušiek a vysadené stromy môžu využívať aj pri výučbe rôznych predmetov.
Školy zapojené do projektu čaká tiež ovocinárska exkurzia, mapovanie odrôd, kurz a hravé
vzdelávanie v témach prepojených na význam a zachovávanie ovocných drevín.
Realizátorom projektu SadOVO je CEEV Živica, generálnym partnerom Nadácia TESCO
a odborným garantom Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.
Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať do 28. februára 2019.
Čo získa zapojená škola?
 výsadbu 8 – 10 ovocných stromov (jabloní a hrušiek) v školskom areáli a ich označenie;
 účasť odborníka na výsadbe a povýsadbovej starostlivosti o stromy v roku 2020;
 workshop venovaný navrhovaniu výsadby v spolupráci so žiakmi a koordinátorom projektu
na každej škole;
 dvojdňovú ovocinársku exkurziu do Bielych Karpát dňa 6.- 7.6.2019;
 konzultácie pri výbere oblastí pre mapovanie starých a krajových odrôd jabloní a hrušiek,
realizované žiakmi v septembri a októbri 2019;
 trojdňový vzdelávací kurz „Ovocinárski experti“ venovaný bádateľskému vzdelávaniu
a tvorbe záhrad v termíne 15.-17.10.2019 vo Vzdelávacom centre Záježová,
 odbornú metodickú podporu v dobe trvania projektu, t.j od marca do decembra 2019
(ovocinársku príručku, atlas starých odrôd a iné) ;
 finančný príspevok vo výške100 eur na zrealizovanie Plodobrania v októbri a novembri
2019.
Bližšie info nájdete TU

Zamestnanecký grantový program Nadácie SPP
Už po 14. krát podporíme zamestnancov spoločnosti SPP, ktorým záleží na dianí vo svojom okolí.
Oslovujeme zamestnancov, ktorí aj popri svojej každodennej práci a povinnostiach majú záujem
venovať sa verejnoprospešným aktivitám v prospech svojej komunity. Cieľom Zamestnaneckého
grantového programu Nadácie SPP (ďalej ZGP) je umožniť zamestnancom spoločnosti SPP
sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou
dobre využitá. Preto, ak aj vy máte pocit, že vo vašom okolí treba podporiť niečo správne, je Vám
sympatická práca niektorej neziskovej organizácie, alebo dokonca už dlhšiu dobu spolupracujete

s nejakou organizáciou či chcete podporiť jednotlivca v nepriaznivej životnej situácii nové kolo
Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je určené práve Vám.
V tomto ročníku je na podporu verejnoprospešných projektov vyčlenených celkovo 20 000 EUR.
Maximálna výška podpory, ktorú môže získať zamestnanec predkladajúci projekt bola 1 000 EUR.
Vyhlásenie programu: 11. februára 2019. Uzávierka prijímania projektov: 11. marca 2019, do
24.00 h. Výsledky o podpore budú zverejnené 29. marca 2019. Aktivity v projekte: od apríla do
novembra 2018.
Projekty
predkladajte
iba
elektronicky,
prostredníctvom
on-line
formulára
na:
https://nadaciaspp.egrant.sk/, prosím nič neposielajte vytlačené poštou.
Bližšie info nájdete TU

Výzva na predkladanie projektov v oblasti podpory preventívnych
aktivít na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine
Negatívnym fenoménom dnešnej doby je nárast sociálno-patologických javov. Snaha zaradiť sa
do spoločnosti, zvládať vysoké nároky kladené na jednotlivca, zlyhávanie rodiny, hľadanie
nevhodných vzorov, neefektívne využívanie voľného času, rôzne závislosti a ďalšie množstvo
rizikových faktorov, ktoré vedú k zanedbávaniu detí, nerozvíjaniu ich potenciálu, zlyhávaniu
jednotlivcov a v konečnom dôsledku k nepriaznivému spoločenskému vývoju. Jednou z možností
ako týmto problémom predchádzať je prevencia.
Najlepšie zmysluplné nápady podporíme v rámci výzvy na podporu preventívnych aktivít na
predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine.
Maximálna výška podpory na jeden projekt je 8.500 €
Jeden žiadateľ môže predložiť len 1 projekt.
O podporu sa môže uchádzať:
 právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca opatrenia na predchádzanie vzniku krízových
situácií v rodine,
 obec/mesto,
 akreditovaný subjekt vykonávajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, ktorý nie je centrom pre deti a rodinu.
Oprávnení žiadatelia musia aktivity projektu realizovať na území Banskobystrického
samosprávneho kraja. Oprávnení žiadatelia nemôžu opatrenia vykonávať za účelom dosiahnutia
zisku.
Uzávierka predkladania projektov: 28. február 2019
Vyhodnotenie projektov: 22. marec 2019
Realizácia projektov: apríl 2019 – december 2019
Vyhodnotenie projektov: o podpore projektov bude rozhodovať hodnotiaca komisia menovaná
predsedom BBSK
Bližšie informácie nájdete TU

Výzva č. 7/2019
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.
7/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá
1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre
4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra
4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra
4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie
4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť
5.3.2 Akvizícia galérií

Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.03.2019. 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

Výzva 3,4,5,6/2019 Audiovizuálneho fondu
Audiovizuálny fond vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie žiadostí o poskytnutie
finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.
Audiovizuálny fond v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 516/2008 Z. z. o
Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vnútorných predpisov fondu a v nadväznosti na Štruktúru
podpornej činnosti AF na rok 2019 (ďalej len "štruktúra podpornej činnosti") a podľa príslušných
ustanovení vnútorných predpisov fondu vyzýva oprávnených žiadateľov na predkladanie
žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu .
Podľa § 20 ods. 5 zákona sa žiadosti predkladajú v termínoch určených Audiovizuálnym fondom
vo výzve na predkladanie žiadostí.
Obsahové zameranie podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, formy a priority podpornej
činnosti, oprávnených žiadateľov, výšku povinného spolufinancovania a maximálnu sumu podpory
na jeden projekt určuje štruktúra podpornej činnosti.
V nadväznosti na aktuálnu štruktúru podpornej činnosti môžu žiadatelia Audiovizuálnemu fondu na
základe tejto výzvy a v uvedenom termíne predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie alebo
štipendia alebo dotácie v kombinácii s pôžičkou v:
podprograme 2.1 - Distribúcia a prezentácia audiovizuálnych diel
Programe 3 - Výskum, vzdelávanie a edičná činnosť v oblasti audiovizuálnej kultúry
Programe 4 - Rozvoj audiovizuálnych technológií v Slovenskej republike
v programe 1 - Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel
v programe 1 Tvorba a realizácia slovenských audiovizuálnych diel
Bližšie info nájdete TU

ERASMUS +: SPORT 2019
Výzva na predkladanie návrhov 2019 - EAC / A03 / 2018 - Program Erasmus +.
Oznámenie o výzve na predloženie návrhov programu Erasmus + 2019 (EAC / A03 / 2018) bolo
uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. C 384/04 dňa 24. októbra 2018 .
Príručka k programu Erasmus + zverejnená 24. 10. 2018
Pokyny pre žiadateľov
a časté otázky
(najčastejšie kladené otázky).
Bližšie info nájdeteTU

Projekty zamestnancov
Nadácia Volkswagen Slovakia motivuje svojich zamestnancov k tomu, aby sa svoj úspech a šťastie
podelili a angažovali sa vo voľnom čase vo svojom okolí či komunite podporou vzdelávacích
projektov, v spolupráci so subjektmi v rámci ktorých sa dobrovoľnícky angažujú.
Ciele grantového programu:
 Podporiť verejnoprospešné vzdelávacie projekty zamestnancov spoločnosti Volkswagen
Slovakia
 Podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci
 Podporiť verejnoprospešnú, dobrovoľnícku aktivitu zamestnancov
Žiadateľ:
 Občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie,
pričom bude dodržaná podmienka aby jedna organizácia nebola v jednom roku
neprimerane podporená
 Jeden zamestnanec môže získať podporu iba pre jeden zamestnanecký projekt za
kalendárny rok
Témy grantového programu pre rok 2019:



Vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie, pohybovej a dopravnej
výchovy a revitalizácie školských dvorov
 Vzdelávanie a podpora pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva
Maximálna výška podpory: 1 000 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí v 1. kole: 11. február 2019
Uzávierka prijímania žiadostí v 1. kole: 15. marec 2019
Plánovaný počet podporených projektov v roku 2019: 220 projektov
Realizácia projektov: Priebežne počas roka
Bližšie info nájdete TU

Registrácia na NAŠE MESTO 2019 je otvorená!
Staňte sa aj vy so svojimi kolegami súčasťou najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva
na Slovensku. Priložte 7. a 8. júna pomocnú ruku a prineste pozitívnu zmenu vo vašich
mestách a komunitách. Registrovať svoju firmu na NAŠE MESTO 2019 môžete do 22. marca
2019.
Prihláste sa na Naše Mesto včas. Harmonogram podujatia a všetky dôležité termíny nájdete TU

Čím chceš byť, keď vyrastieš?
Program je určený pre žiakov/žiačky a študentov/študentky základných, stredných a tiež vysokých
škôl s vynikajúcimi výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o
svojom ďalšom napredovaní. Prihlásiť sa môžu tiež mladí ľudia, ktorí sú prijatí na štúdium na
vysokej škole od najbližšieho akademického roku. Výzva je určená aj pre talentované deti
a mladých ľudí, ktorí získali podporu už v minulých ročníkoch programu.
Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., dlhodobo podporujú výnimočné mladé
talenty, ktorých rozvoj by mohol byť v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov potlačený alebo
oslabený. Školy, umelecké školy, športové kluby a centrá voľného času zväčša nemajú dostatočné
možnosti a vybavenie na zabezpečenie plnohodnotného rozvoja mladého talentu. Často si ani
samotní rodičia talentovaného dieťaťa nemôžu dovoliť podporovať jeho napredovanie v potrebnej
miere, najmä ak v rodine nie je jediným dieťaťom.
Programy:
Umenie, vek 10 – 25, ZŠ/SŠ/VŠ
Šport, vek 8 – 18, ZŠ/SŠ
Veda, vek 12 – 25, ZŠ/SŠ/VŠ
Prihláste sa do 25. februára 2019.
Bližšie info nájdete TU

Grantový program “JCI pre mladých”
Nadačný fond JCI pri Nadácii Pontis po prvý raz prerozdelí finančné príspevky mimovládnym
neziskovým organizáciám venujúcim sa práci s deťmi a mládežou so zdravotným či
sociálnym znevýhodnením.
Program sa zameria na systémovú podporu – budovanie know-how organizácie vďaka
tréningom, školeniam, koordináciou dobrovoľníkov a asistentov a na vzdelávacie voľnočasové a
mimoškolské aktivity, podporujúce aktívne trávenie voľného času a sociálne začlenenie.
Projekty by mali spĺňať nasledovné kritériá:
 trvalá udržateľnosť projektu
 kvalita a zrozumiteľnosť projektu
 podpora začlenenia detí a mladých ľudí cez vzdelávanie
 efektívne naplánovaný rozpočet
Na prihlasovanie projektov slúži formulár, deadline pre ich registráciu je 15. marec 2019,
maximálna výška grantu: 3 000 €.
Bližšie info nájdete TU

#KnowYouCan
Cieľ programu
AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis pomôže rozvinúť talent mladých ľudí od 15 do 26 rokov, ktorí
sa venujú vede a výskumu, túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok finančných
prostriedkov.
Oprávnení žiadatelia
Grant je určený pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl na Slovensku, ktorí budú
študentmi počas realizácie podporeného projektu. Projekt podávajú študenti vo veku do 26 rokov.
Za žiaka od 15 do 17 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca. Pre vekové kritérium je dôležitý
termín uzávierky prijímania žiadostí (t. j. 13.3.2019).
Aké projekty podporíme
 Projekty žiakov a študentov zamerané na vedy o živej a vedy o neživej prírode, vďaka
ktorým žiak/študent dokáže rozvíjať svoj talent, získavať nové znalosti a napredovať
 Vedecké projekty žiakov a študentov, ktoré budú zamerané na tému prevencie chorôb,
respektíve ochrany zdravia
Výška finančnej podpory
Maximálna výška grantu, o ktorú môže študent žiadať, je 3 000 eur, minimálna výška je 1 000
eur. V systéme Darca uveďte žiadanú sumu najviac 3 000 eur, inak bude žiadosť vyradená. AXA
Nadačný fond v Nadácii Pontis podporí žiadosti v celkovej sume 30 000 eur.
Bližšie info nájdete TU

Hodina deťom otvára svoj 20. ročník
Hodina deťom vyhlasuje už 20. ročník grantového programu určeného na podporu jedinečných a
užitočných projektov zahŕňajúcich pravidelnú a systematickú celoročnú prácu s deťmi a mladými
ľuďmi na Slovensku.
Finančné prostriedky 20. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom vyzbierané do 31. mája 2019,
rozdelí nadácia do všetkých regiónov a na také projekty, ktoré pomáhajú riešiť aktuálne problémy
a potreby detí a mladých ľudí na Slovensku v nasledovných oblastiach:
1. DIEŤA A JEHO RADOSTI / Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj
iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji
a aj k práci v prospech iných.
2. DIEŤA A JEHO STAROSTI / Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí,
v obdobiach keď zlyháva ich rodina, keď nie sú rešpektované a nie sú dostatočne pripravené na
ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú.
3. DIEŤA A JEHO ŠKOLA / Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj
životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko
efektívne učenie.
4. DIEŤA A JEHO KOMUNITA / Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti,
podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu
spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.
O podporu z verejnej zbierky Hodina deťom môžu žiadať mimovládne organizácie
(nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy), samosprávy,
cirkevné inštitúcie, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a s
pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán a nehlásajú
ideológie obmedzujúce základné ľudské práva.
Projekt:
- začiatok projektu - prvá aktivita - môže byť naplánovaná najskôr na júl 2019, najneskôr
na september 2019
- koniec projektu – posledná aktivita môže byť naplánovaná najneskôr na marec 2020
- z grantového programu Hodina deťom možno požadovať hradenie plánovaných
nákladov maximálne do výšky 90% celkových nákladov na projekt (organizácia, ktorá projekt
podáva, musí byť schopná zabezpečiť 10% celkových nákladov na projekt z vlastných
finančných zdrojov organizácie)
- maximálna výška podpory z grantového programu Hodina deťom je 6 000 eur
- žiadosť o finančný príspevok - vypracovaný ONLINE formulár - musí byť online odoslaný do 18.
marca 2019.
Bližšie info nájdete TU

Live Funding 2019
Opäť pripravujeme Live Funding Banská Bystrica. Je to darcovské podujatie, prostredníctvom
ktorého môžu získať podporu na realizáciu svojich verejnoprospešných projektov tri mimovládne
neziskové organizácie.
Informujeme vás o možnosti prihlásiť do 28.02.2019 svoj projektový zámer. Prihlásiť môžete
projekt, ktorého plánovaný rozpočet je max. 1.000,- €, obdobie realizácie je od mája 2019 do
januára 2020, prebehne v meste Banská Bystrica a je vypracovaný na základe online formulára,
ktorý môžete vyplniť po registrácii. O výbere troch projektov rozhodne správna rada nadácie na
základe odporúčania grantového poradného výboru. Výsledky rozhodnutia zverejníme 12.03.2019.
Samotné "darovanie naživo" prebehne v apríli 2019.
Bližšie info nájdete TU

ÚPVII spustil webovú stránku na podporu Smart Cities
Špeciálna webová stránka www.smartcity.gov.sk ponúka pre samosprávy, organizácie, ale
aj občanov a podnikateľov prehľadný súhrn všetkých projektov a výziev z eurofondov, ktoré
slúžia na rozvoj slovenských miest a obcí.
„Často najmä malé obce nemajú kapacitu na to, aby v množstve ponúk dokázali nájsť to, čo môžu
použiť, teraz to všetko nájdu na jednej internetovej stránke. Okrem toho tam nájdu dobré praktické
príklady z obcí a miest na Slovensku i zo zahraničia, kde realizujú smart projekty. Budú sa tak môcť
lepšie zorientovať a inšpirovať,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.
Na stránke bude tiež uvedený kontakt na poradensko-informačné centrá aj na Úrad podpredsedu
vlády SR pre investície a informatizáciu, na ktoré sa môžu záujemcovia obrátiť.
„Túto stránku sme robili aj na požiadavku Združenia miest a obcí Slovenska, pretože často obce a
mestá ani netušili, že existujú nejaké projekty a výzvy, z ktorých môžu čerpať európske prostriedky
na svoj rozvoj. Teraz to budú mať všetko na jednom mieste,“ povedal R. Raši.
Úrad vo všetkých krajoch vytvoril sieť informačno-poradenských centier, kde starostom či
primátorom pracovníci zadarmo poradia, ako európske projekty robiť. Centrá pomôžu najmä tým
samosprávam, ktoré nemajú prostriedky, aby si projekty pripravili na schvaľovací proces.
Zdroj: TU

Vláda schválila regionálne príspevky okresom Revúca i Rimavská
Sobota
Vláda SR na výjazdovom rokovaní v obci Jesenské zhodnotila Akčný plán okresu Rimavská
Sobota a pre 86 projektov rozdelila tradičný milión eur z kapitoly Všeobecná pokladničná
správa. Ako na tlačovej besede uviedol podpredseda vlády SR pre investície a
informatizáciu Richard Raši, vláda schválila navyše aj dva projekty obcí v sume 65-tisíc eur.
Najvyššiu čiastku z pôvodného milióna eur získa projekt vybudovania hľadiska na zimnom
štadióne na Sídlisku Západ v Rimavskej Sobote. Ostatné prostriedky si rozdelia obce na
rôzne projekty rekonštrukcií miestnych komunikácií a objektov, cirkevné organizácie,
športové kluby a ďalšie subjekty na rozvojové projekty. Vláda schválila aj dva projekty v
rámci podpory športu z iných okresov Slovenska. „Na dobudovanie zimného štadióna v
Žiari nad Hronom vláda schválila 500-tisíc eur a pre mesto Trenčín na rekonštrukciu
zimného štadióna milión eur,“ doplnil vicepremiér.
V okrese Rimavská Sobota zvýšili ministri podporu o 50-tisíc eur pre obec Číž, kde sa nachádzajú
jedinečné kúpele s jódovou vodou, na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Naviac schválili aj 15tisíc eur pre obec Jesenské na interiérové úpravy a rekonštrukciu miestneho domu kultúry. „Okrem
toho sme vyriešili aj problém obce Teplý Vrch na podporu cestovného ruchu, kde sme našli spôsob,
ako budú môcť byť z regionálneho príspevku financované projekty obce,“ dodal Raši.

Hlavným cieľom akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota je znížiť mieru nezamestnanosti
v okrese podporou vytvorenia 2 300 pracovných miest do roku 2020, pričom k 31. decembru 2018
bolo už vytvorených 2 790 pracovných miest.
Na včerajšom výjazdovom rokovaní vláda tiež pozitívne zhodnotila plnenie akčného plánu okresu
Revúca. Pre projekty v okrese schválila, okrem uvoľnenia štandardného jedného milióna eur z
kapitoly Všeobecná pokladničná správa, priamo na zasadnutí sumu 430-tisíc eur naviac. Z
pôvodne plánovaného milióna eur najvyššiu čiastku 200-tisíc eur dostane projekt rekonštrukcie
ciest a chodníkov v Revúcej a sumu 100-tisíc eur mesto Tornaľa na nákup komunálnej techniky
pre mestský podnik Tornaľa. Väčšou položkou je aj 90-tisíc eur na rekonštrukciu obecného kaštieľa
v obci Licince. Zvyšné prostriedky si rozdelia obce na rôzne projekty rekonštrukcií miestnych
komunikácií a objektov.
Ministri na svojom zasadnutí navyše schválili dotáciu pre revúcku nemocnicu 400-tisíc eur
určených hlavne na nákup zdravotníckej techniky, prípadne aj na rekonštrukciu niektorých častí
nemocnice. Ďalších 30-tisíc pridali naviac aj na podporu múzejnej činnosti v Prvom slovenskom
gymnáziu.
Hlavným cieľom Akčného plánu rozvoja okresu Revúca je znížiť mieru nezamestnanosti v okrese
podporou vytvorenia 1 100 pracovných miest do roku 2020, pričom k 31. decembru 2018 bolo už
vytvorených celkom 1 567 pracovných miest s podporou Regionálneho príspevku a európskych
štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
Zdroj: SITA, ÚPVII

Výzva č.8/2019
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. 8/2019 na predkladanie
žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
1.4.2 Tvorba a realizácia diel – dizajn
1.5.4 Vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc
5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra
5.1.4 Akvizícia knižníc
5.2.2 Akvizícia múzeí
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 25.03.2019.
Bližšie info nájdete TU
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