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Prihláste sa do 14. ročníka súťaže MAĽBA
Otvárame nový ročník súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých
umelcov. Prostredníctvom nej zviditeľňujeme a podporujeme talenty spomedzi nastupujúcej novej
generácie profesionálnych maliarov už 14 rokov. Ak ste mladí umelci, ktorí sa venujú výtvarnému
médiu maľba, môžete svoje diela prihlasovať prostredníctvom online formulára od 1. apríla do 15.
júna 2019.
Mladým talentovaným výtvarníkom opäť otvárame príležitosť získať pozornosť umeleckej sféry,
uznanie renomovaných expertov ako aj možnosť porásť na svojej profesionálnej dráhe vďaka
finančnej podpore. Traja víťazi, ktorí na jeseň vzídu z finálovej 20-ky vybranej odbornou porotou,
budú ocenení spolu sumou 20-tisíc eur.
Do súťaže Maľba môžu prihlasovať svoje diela profesionálni maliari do 35 rokov, ktorí majú
ukončené výtvarné vzdelanie, sú teda absolventi VŠ výtvarného zamerania s minimálne
bakalárskym diplomom. Registrácia prebieha online na stránke www.malbaroka.sk, kde je uvedený
štatút súťaže vrátane parametrov prihlasovaných diel, ktoré sa účastníci súťaže zaväzujú
dodržiavať. Uzávierka prihlášok je 15. júna 2019.
Bližšie info nájdete TU

Kvalita vzdelávania
Grantový program Kvalita vzdelávania patrí k najstarším, v Nadácii Tatra banky existuje už
od roku 2006. Od roku 2018 rozširujeme program aj pre cieľovú skupinu mimovládnych
neziskových organizácií a ich aktivity, v minulosti realizované v rámci grantového programu
Vedieť viac.
Ambíciou grantového programu stále ostáva priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých
školách štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích
inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe.
Cieľom programu je podporiť aktívne skupiny zložené z pedagogických a vedeckých pracovníkov
vysokých škôl, aktívnych študentov, ako aj odborníkov z radov mimovládnych neziskových
organizácií, ktorí „chcú vedieť viac“.
Hlavné kritérium, ktoré musia projekty spĺňať:
 INOVATÍVNOSŤ– podporíme iba projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky,
metódy a prístupy.
Ďalšie kritériá – projekty musia okrem hlavného kritéria spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich kritérií:

o

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA– aktivity zamerané na využívanie moderných
poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania.
o PREPOJENIE NA PRAX– aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a
zlepšenie pripravenosti študentov na prax.
o UDRŽATEĽNOSŤ ZMIEN– výstupy z projektov budú vo vyučovacom procese
dlhodobo udržateľné.
Uzávierka predkladania žiadostí: 24. máj 2019.
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 €.
Bližšie info nájdete TU

Podpora vzdelávania
RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ:
 aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu vyučovania a budú súčasťou riadneho vyučovania
predmetu,
 jednu udalosť alebo sériu udalostí v škole na obohatenie vyučovacieho procesu,
 obnovu a zveľadenie priestorov škôl na zlepšenie vyučovacieho procesu,
 materiálovo-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich rozvoji.

PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 2. 4. do 15. 5. 2019
HLASOVANIE:
od 1. 6. do 30. 6. 2019
VYHLÁSENIE VÍŤAZNÝCH PROJEKTOV:
2. 7. 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

SÚŤAŽ "NAJ MESTO A OBEC SLOVENSKA 2019"
Priebeh súťaže: od 01.04.2019 (od 12:00) do 31.10.2019 (do 12:00)
Súťaží sa v kategóriách NAJ Mesto Slovenska 2019 a NAJ Obec Slovenska 2019.
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
1.) Do súťaže sa môžu prihlásiť osoby - hlasujúci, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce
Slovenska prostredníctvom internetu.
Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené
registračné údaje. Registrácia je bezplatná a nezaväzujúca.
2.) Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za to isté mesto/obec (to
znamená, že jedno a to isté mesto/obec dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov
denne). Hlasovať sa môže za viac miest a obcí v priebehu jednej hodiny.
Hlasuje sa kliknutím na "Pridaj hlas!" v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta/obce.
3.) Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov
odovzdávajúcich hlas.
Výsledky budú vyhlásené a zverejnené 5.11.2019 o 12:00 hod.
Bližšie info nájdete TU

SÚŤAŽ "PRIMÁTOR/STAROSTA SLOVENSKA 2019"
Priebeh súťaže: od 01.04.2019 (od 12:00) do 31.10.2019 (do 12:00)
Súťaží sa v kategóriách Primátor Slovenska 2019 a Starosta Slovenska 2019.
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
1.) Do súťaže sa môžu prihlásiť osoby - hlasujúci, ktorí majú záujem podporiť podporiť primátorov
a starostov miest a obcí Slovenska prostredníctvom internetu.
Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené
registračné údaje. Registrácia je bezplatná a nezaväzujúca.
2.) Ak má niekto záujem podporiť svojho primátora/starostu, zašle krátky popis s kladnými
aktivitami a úspešnými projektmi, ktoré vykonal pre svoje mesto/obec.
Popis je možné zaslať pomocou baneru, ktorý je umiestnený pod každou prezentáciou mesta/obce.
3.) Na konci súťaže bude zo všetkých zaslaných e-mailov – podporných hlasov vybratý
primátor/starosta, ktorý svojimi aktivitami a realizovanými projektmi najviac prispel k rozvoju mesta
alebo obce.
V súťaži Primátor Slovenska 2019 a Starosta Slovenska 2019 nevzniká poradie a vyhlasuje sa len
víťaz.
Výsledky budú vyhlásené a zverejnené 5.11.2019 o 12:00 hod.
Bližšie info nájdete TU

Zúčastniť sa
Cieľom programu je umožniť aktívnym a ambicióznym žiakom a študentom zapojiť sa do školských
či mimoškolských aktivít a podporiť ich ďalší rozvoj prostredníctvom pokrytia časti nákladov
spojených s účasťou na domácich a medzinárodných súťažiach.
Kto sa môže uchádzať o podporu? – Predkladatelia:
 základné školy – štátne, súkromné, cirkevné, špeciálne základné školy
 stredné školy – všetky typy
 mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania a spolupracujúce na projekte s
jednou alebo viacerými základnými či strednými školami na Slovensku
Kedy môžem žiadať? – Časový harmonogram:
1. 4. 2019 – vyhlásenie grantového programu
3. 5. 2019 do 24:00 uzávierka predkladania žiadostí
3. 5. – 17. 5. 2019 hodnotenie žiadostí
20. 5. 2019 zverejnenie výsledkov
21. 5. – 31. 10. 2019 - realizácia podporených projektov
30.11.2019 – odovzdanie záverečných správ a vyúčtovania
Koľko môžem žiadať – Finančná podpora:
V programe prerozdelíme celkovú sumu 50 000 EUR. Jeden projekt môže získať maximálnu
podporu 2 500 EUR.
Finančná podpora z grantu môže byť použitá na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s
účasťou na školských, mimoškolských, medzinárodných súťažiach/aktivitách a pod. Ide najmä o
náklady na:
 registračné poplatky
 cestovné náklady
 náklady na ubytovanie
 zdravotné a úrazové poistenie
 učebné, výskumné materiály a pomôcky, materiál
 iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu
Bližšie info nájdete TU

Šport na dosah
Grantový program "Šport na dosah" si ako cieľovú skupinu zvolil malých a mladých talentovaných
športovcov, ktorým športovanie sťažuje ich hendikep, postihnutie alebo nepriaznivá sociálna
situácia.
Cieľom programu je podporiť projekty športových klubov, organizácií či jednotlivcov, ktoré svojimi
aktivitami prispejú k rozvoju talentovaných športovcov, ktorí sú telesne, mentálne, alebo sociálne
znevýhodnení.
Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:
 športové kluby, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom so znevýhodnením
 mimovládne organizácie
 školy a školské zariadenia
Aké projekty podporíme
 organizovanie športových turnajov pre deti a mládež so znevýhodnením
 podpora tréningového procesu a individuálnej prípravy mladých športovcov so
znevýhodnením
 športové podujatia s účasťou detí a mladých ľudí so znevýhodnením podporujúce
integráciu
 účasť na súťažiach a turnajoch domácich a medzinárodných
Rozpočet a financovanie:
V programe prerozdelíme celkovú sumu 60 000 EUR. Jeden projekt môže získať podporu do výšky
2 500 EUR.
Finančná podpora z grantu môže byť použitá na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s
prípravou a realizáciou projektov zameraných na rozvoj športových aktivít cieľovej skupiny a na
podporu:
 registračné poplatky (súťaže)
 poplatky za tréningy/členské
 cestovné náklady - presuny na turnaje/súťaže





športové vybavenie (dresy, náčinie, pomôcky a pod.)
náklady spojené so zabezpečením asistencie telesne postihnutým/koučing
iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu
Časový harmonogram programu a aktivít:
3. 5. 2019 do 24:00 – uzávierka predkladania žiadostí
20. 5. 2019 – zverejnenie výsledkov
20. 5. – 24. 5. 2019 – uzatváranie zmlúv
24. 5. – 30. 11. 2019 – realizácia podporených projektov
Bližšie info nájdete TU

Oporný bod
Jednou z najdôležitejších oblastí podpory je pre Nadáciu EPH podpora znevýhodnených skupín a
snaha o skvalitnenie starostlivosti a služieb pre túto cieľovú skupinu. Našim zámerom je podporiť
organizácie, inštitúcie a zariadenia poskytujúce sociálne služby v tom, aby mohli naďalej
plnohodnotne uľahčovať ľuďom so znevýhodnením ich zapojenie sa do spoločnosti a
zabezpečovať ostatné služby, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klientov.
Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:
Žiadateľom o podporu môžu byť:
 Domy na pol ceste
 Účelové zariadenia cirkvi
 Neštátne detské domovy
 Krízové centrá
 Mimovládne organizácie, občianske združenia
 Iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci
Rozpočet a financovanie:
Celková suma vyčlenená na program v tomto roku je 150 000 EUR. Jeden projekt môže získať
maximálnu sumu 6 000 EUR. Do rozpočtu je možné zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou
a zabezpečením projektu.
Časový harmonogram programu a aktivít:
3. 5. 2019 do 24:00 – uzávierka predkladania žiadostí
3. 5. 2018 – 17.5.2019 – hodnotenie žiadostí
20.5.2019 - zverejnenie výsledkov
20. 5. – 30. 11. 2019 – realizácia podporených projektov
Aké projekty podporíme – Tematické zameranie:
O podporu sa môžu uchádzať projekty zamerané na skvalitnenie starostlivosti o klientov zariadení
a na podporu:
 Obnovy a rekonštrukcie zariadení
 Nákupu zdravotníckych pomôcok a medicínskych potrieb
 Nákupu zariadenia, vybavenia a materiálových pomôcok (napr. do terapeutických
dielní/miestností a pod.)
 Aktivít, ktoré prispejú ku skvalitneniu života klientov zariadení
 Iných nákladov úzko spojených s realizáciou projektu
Bližšie info nájdete TU

V mojom okolí
Nadácia EPH vyhlasuje zamestnanecký grantový program s názvom „V mojom okolí“. Cieľom
programu je umožniť aktívnym zamestnancom vybraných spoločností skupiny EPH,
sprostredkovať pomoc a podporu na projekty a aktivity vo svojom okolí, vo svojej komunite, a ktorí
vlastným pričinením v spolupráci s neziskovou organizáciou, prispejú k realizácii niečoho
prospešného, užitočného a správneho.
Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:
 mimovládne organizácie
 samosprávy miest a obcí
 školy a školské zariadenia (centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa
venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých)
 komunitné centrá

O grant sa môže uchádzať organizácia / inštitúcia s komunitným projektom, na ktorom sa
dobrovoľnícky podieľa zamestnanec skupiny EPH, ktorý je zamestnaný v hlavnom pracovnom
pomere, nie je v skúšobnej dobe, ani mu neplynie výpovedná lehota a pracuje v jednej zo
spoločností:
 eustream
 SPP – distribúcia
 Nafta
V programe prerozdelíme celkovo 60 000 EUR. Jeden projekt môže získať maximálnu výšku
podpory 1 500 EUR.
Časový harmonogram programu a aktivít:
1. 4. 2019 – vyhlásenie grantového programu
3. 5. 2019 do 24:00 uzávierka predkladania žiadostí
3. 5. – 17. 5. 2019 hodnotenie žiadostí
20. 5. 2019 zverejnenie výsledkov
21. 5. – 31. 10. 2019 - realizácia podporených projektov
30.11.2019 – odovzdanie záverečných správ a vyúčtovania
Aké projekty podporíme:
 Ktoré majú komunitný charakter (na realizácii sa podieľa viacero skupín: dobrovoľníci,
samospráva, škola, kluby, aktivisti, deti, mladí a pod);
 Ktoré budú mať pozitívny prínos pre širšiu skupinu ľudí, nie len pre jednotlivca či úzku
skupinu
 Ktoré sú zamerané na rozvoj, podporu či zveľaďovanie obcí, miest, napr.:
 čistenie, obnova, revitalizácia verejných priestorov,
 tvorba a revitalizácia/zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov a ich propagácia
(cyklochodníky, cyklotrasy, náučné chodníky, turistické trasy, rozhľadne, historické objekty
a pod.),
 tvorba záhrad, sadov na verejných priestoroch,
 inštalácie oddychových zariadení či iných prvkov verejnoprospešného charakteru (stojany
na bicykle, prístrešky, lavičky a pod.),
 Ktoré podporujú rozvoj komunitného života, napr.:
 kultúrne aktivity (aktivity amatérskych divadiel, súborov, zborov, spolkov, či iné
spoločenské aktivity),
 športové aktivity (podpora aktivít športových klubov, športových akcii, turnajov,
voľnočasových aktivít detí a mládeže),
 iné komunitné aktivity (aktivity zamerané na zmysluplné stretávanie sa miestnych ľudí,
ktoré zbližujú komunitu),
 Ktoré majú sociálny presah a sú zamerané na pomoc organizáciám pracujúcich so sociálne
znevýhodnenými ľuďmi, seniormi, ľuďmi s postihnutím.
Bližšie info nájdete TU

Výzva číslo II KMV 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite podľa § 2 písm. d) zákona č.
526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov.
Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty v oblastiach zvyšovania
bezpečnosti občanov prostredníctvom technických prostriedkov (kamerových systémov)
zameraných na zvyšovanie ochrany verejného poriadku miest a obcí.
Termín uzávierky: do 45 dní od dňa zverejnenia výzvy = 29.03.2019
Trvanie projektu: do 31. decembra 2019
1 200 000,- eur z toho: kapitálové výdavky v sume 1 200 000,- eur
Minimálna výška dotácie: 10 000,- eur
Maximálna výška dotácie: 90 000,- eur
Minimálne 5% z celkových výdavkov s možnosťou z vlastných zdrojov alebo iných ako verejných
zdrojov.
Bližšie info nájdete TU

Súťaž – “Nápad, ktorý zmení Európu!”
Dokedy: 18. apríl 2019
Kde: Slovensko
Kedy: 2019
“Európa nie je iba 500 miliónov ľudí. Nie je to bezmenná masa ľudí. Je to o každom jednom z nás,
ktorí denne prispievame k tomu, aby sme sa mali v Európe lepšie. Aj na tebe záleží. Máš nápad,
ako zlepšiť život sebe a stovkám miliónom Európanov? Pod to dokázať a zmeň EÚ na svoj obraz!”
Súťaž – “Nápad, ktorý zmení Európu!” je otvorená pre všetkých slovenských študentov na
vysokých školách, ktorí sa zaujímajú o zlepšenie Európy. Stačí popísať aktuálny problém
Európskej únie a navrhnúť projekt, ktorým by si ho vedel vyriešiť.
Môžeš navrhnúť napríklad:
 politické opatrenie
 novú legislatívu
 softvér, mobilnú aplikáciu, webovú stránku
 kultúrne alebo športové podujatie
 komunikačnú kampaň
Návrh by mal mať maximálne 2-3 strany. O výhercoch rozhodne odborná porota, víťaz súťaže
získa okrem odmeny 300,- EUR aj konzultácie s odborníkmi o tom, ako nápad zrealizovať a
politickú podporu priamo v Bruseli.
Svoj súťažný príspevok pošli najneskôr do 18. apríla 2019 na michal@simecka.eu.
Bližšie info nájdete TU

Plánovaná výzva
Harmonogram výziev MAS VSP Stredný Gemer (7.2) - verzia 1
Predpokladaný termín vyhlásenia: máj 2019
Predpokladaný termín uzavretia: september 2019
Operačný program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
Miesto realizácie: Banskobystrický kraj
Vyčlenené finančné prostriedky za zdroj EÚ: 202 500,00 €
Vyhlasovateľ výzvy: MAS Stredný Gemer
Druh výzvy: Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Typ výzvy: Uzavretá

Vy rozhodujete, my pomáhame
Tesco vyhlasuje šiestu edíciu grantového programu - „Vy rozhodujete, my pomáhame“, aby
podporilo projekty zamerané na zlepšenie prostredia vo vašom okolí. Chcete zmeniť detské ihrisko
vo vašej komunite, rozvíjať športové aktivity pre deti v škôlke, skrášliť verejné priestranstvá vo
vašom susedstve alebo uskutočniť iné dobré projekty vo vašej miestnej komunite?
PODPOROVANÉ OBLASTI GRANTOVÉHO PROGRAMU
Projekty musia byť zamerané na nasledujúce oblasti (pre každú oblasť uvádzame niekoľko
vhodných príkladov nižšie):
1. Podpora komunít a komunitných aktivít - rozvoj, ochrana a zlepšenie životného prostredia za
účasti komunít a rozvoj komunitného života
•
• obnova a zlepšenie verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, verejných škôlok, škôl, atď.
•
• obnova turistických chodníkov
•
• sadenie zelene
•
• rozvoj a budovanie cyklotrás
•
• stavanie a skrášľovanie komunitných záhrad
•
• vytváranie príležitostí pre jednotlivé skupiny v rámci komunity (mamičky, penzisti,
nezamestnaní, postihnutí ľudia, ľudia v núdzi)
•
• aktivity podporujúce zamedzovanie plytvania s potravinami (tzv. „foodsharing“ zdieľanie
potravín).

2. Vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie zručností mladých ľudí a študentov
•
• príprava detských táborov, stretávanie sa s deťmi, iné edukačné aktivity pre deti
•
• príprava/zabezpečenie rekvalifikačných kurzov, tréningy zamerané na pracovné návyky,
programy realizované ako pracovná terapia
•
• získavanie všeobecných zručností pre zlepšenie uplatnenia sa na trhu práce (písanie
životopisu, tréningy komunikačných zručností,..)
•
• aktivity zamerané na zlepšenie sociálnych zručností – kurzy finančnej gramotnosti,
budovanie sociálnych, profesijných sietí, tréningy lídrovských zručností, tréningy tzv. mäkkých
zručností (soft skills).
3. Zdravie a podpora zdravého životného štýlu – projekty zamerané na získavanie zdravých
návykov
•
detí, mladých ľudí a dospelých
•
• organizovanie besiedok, kurzov, krúžkov varenia či iných foriem s praktickými ukážkami
ako sa zdravo stravovať
•
• zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, mládež ale i
dospelých, napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy – eventy o zdraví a zdravom
životom štýle atď.
•
• rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež (športové aktivity,
detské krúžky, detské kluby a podobne).
ODPORÚČANIE A ZAPOJENIE ČLENOV KOMUNÍT ALEBO TESCO KOLEGOV
Žiadateľom odporúčame zapojiť a zahrnúť do projektov:
• členov vašich miestnych komunít: o ako dobrovoľníkov zúčastňujúcich sa na aktivitách v
rámci projektu
o ako skupinu, s ktorou váš projekt odkonzultujete a/alebo vám poskytne odporúčanie
(alebo vám poskytne spolufinancovanie vášho projektu) alebo
• zamestnancov vášho najbližšieho obchodu spoločnosti Tesco:
o ako dobrovoľníkov zúčastňujúcich sa na aktivitách vášho projektu
o ako podporovateľov, ktorí by vám mohli poskytnúť ich skúsenosti, konzultácie či knowhow.
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
Výška grantu, o ktorú je možné sa uchádzať je 1 300 €.
Projekty treba odoslať najneskôr 5.5. 2019 (do 23:59), v elektronickej podobe prostredníctvom
elektronického formulára
Bližšie info nájdete TU

Zdravie a bezpečnosť v školách 2019
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtovej
kapitoly ministerstva na rok 2019 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovej výške 35 000
eur na financovanie rozvojového projektu pod názvom ZDRAVIE a BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH
2019.
Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy prostredníctvom
odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja s požadovanými náležitosťami podľa
výzvy.

Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na
pečiatke v podateľni príslušného odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja v
sídle kraja) je do 26. apríla 2019.
Prioritné témy výzvy
Oblasťou podpory v roku 2019 sú aktivity a programy zamerané na:
 formovanie vzťahu žiakov k zdravému životnému štýlu, prevenciu alergií a respiračných
problémov,
 ochranu duševného zdravia žiakov,
 skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách,
 odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevenciu rizikového správania ako sú:
násilie, šikanovanie a kyberšikanovanie, záškoláctvo, agresivita, nenávistné prejavy,
prejavy extrémizmu a radikalizácie žiakov, delikvencia, drogové závislostí, zneužívanie,
HIV/AIDS, obchodovanie s ľuďmi.
 Trvanie projektu
 Realizácia rozvojového projektu sa môže začať najskôr 2. septembra 2019 a všetky
aktivity musia byť ukončené do 10. decembra 2019, pričom pridelené finančné
prostriedky musia byť použité len v priebehu realizácie projektu.
Bližšie info nájdete TU

Remeselnícky inkubátor Gemer
Košická župa otvára svoj prvý remeselnícky inkubátor v Rožňave.
Dom tradičnej kultúry Gemera sa stáva unikátnym vzdelávacím centrom
pre ľudových remeselníkov.
24. 4. 2019 o 9:30 hod. v Dome tradičnej kultúry Gemera, Rožňava, Betliarska 8.Remeselnícky
inkubátor Gemer je špecializovanou formou podpory ľudových remeselníkov a ľudovoumeleckých výrobcov. Je unikátnym nástrojom na vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj
tradičného remeselníctva na území Košického kraja. Určený je začínajúcim, ale aj skúseným
remeselníkom z územia župy, ktorí sa chcú orientovať a zdokonaliť v modernom svete
marketingu, reklamy, úspešnej prezentácii vlastnej tvorby, ako aj v oblastiach aktuálnej
legislatívy, výroby, predaja a podnikania. Chcú sa viac dozvedieť o historickom vývoji remesla a
doplniť svoje vedomosti a zručnosti o tradičné techniky, technológie a postupy výroby so
zreteľom na estetiku a funkcionalitu produktov. Jednoducho každému, kto chce byť lepší a
úspešnejší.

Štipendium Martina Filka
Cieľom Štipendia Martina Filka je získať absolventov popredných zahraničných vysokých škôl pre
prácu v štátnej správe v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík.
V rámci Štipendia Martina Filka je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov
(školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie a zdravotné
poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov štúdia na zahraničnej vysokej škole (ďalej
len „štúdium“), pričom ako protihodnotu sa podporený žiadateľ zaviaže odpracovať tri roky v štátnej
správe.
Oprávnení žiadatelia
Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium (v prípade ich vybratia im
nárok na štipendium vzniká až po zápise na štúdium na zahraničnej vysokej škole), sú prijatí na
štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí, a toto štúdium je rovnocenné
vysokoškolskému štúdiu druhého stupňa alebo tretieho stupňa uskutočňovaného dennou formou
štúdia v podporovaných študijných oblastiach. V rámci výzvy na podávanie žiadostí o
poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2019/2020 (ďalej len „výzva“) je možné
podať len jednu žiadosť.
Vysoké školy, na ktorých sa študenti uchádzajú o štúdium, na ktoré sú študenti prijatí, alebo na
ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta vrátane, v rebríčku hodnotenia
univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2018 alebo do 200. miesta vrátane,
v rebríčku RePEc.
Termín podania žiadosti
Žiadosť o poskytnutie Štipendia Martina Filka na akademický rok 2019/2020 (ďalej len „žiadosť“)
spolu s prílohami v listinnej podobe je potrebné zaslať najneskôr do 25. apríla 2019 (štvrtok) na
nižšie uvedenú adresu. Na obálke je potrebné uviesť označenie „Štipendium Martina Filka“.
Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať najneskôr do 25. apríla 2019 spolu s naskenovanými
prílohami súčasne aj na e-mailovú adresu odbor.vsv@minedu.sk. Maximálna veľkosť žiadosti
spolu s prílohami je 7 MB. Na žiadosti, ktoré budú doručené po 25. apríli 2019, sa nebude
prihliadať. Pri listinnej forme žiadosti bude rozhodujúce potvrdenie (pečiatka) pošty o odoslaní
resp. potvrdenie (pečiatka) ministerstva o osobnom podaní Pri žiadostiach zaslaných e-mailom je
rozhodujúci čas doručenia.
Poštová adresa:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
Podateľňa - úradné hodiny:
Pondelok a piatok: 8.00 - 14.00 hod.
Utorok až štvrtok: 8.00 – 15.00 hod.
Obedná prestávka: 12.00 - 12.30 hod.
Podporované študijné oblasti a ponúkané pozície
Uprednostňuje sa podpora štúdia v nasledujúcich oblastiach: ekonómia, matematika, štatistika a
verejná politika. V roku 2019 sa uskutočňuje výber na 20 možných pozícií. Záujem o získanie
štipendistu vyjadrili:
• Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
• Ministerstvo financií SR – Inštitút finančnej politiky, Útvar hodnoty za peniaze,
• Ministerstvo hospodárstva SR – Centrum pre hospodárske otázky,
• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
• Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Inštitút sociálnej politiky, sekcia sociálneho
poistenia a dôchodkového sporenia,
• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – odbor analýz vzdelávacej politiky,
• Ministerstvo zdravotníctva SR – Inštitút zdravotnej politiky,
• Úrad vlády SR – sekcia kontroly, Implementačná jednotka,
• Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – Analytický útvar.
Bližšie info nájdeteTU

Prišiel čas nominovať svojich obľúbencov do ankety
Strom roka 2019
Už po sedemnásty krát vyhlásila Nadácia Ekopolis nový ročník populárnej slovenskej
ankety Strom roka. Od 1.apríla je možnosť nominovať obľúbené stromy, ktoré budú súťažiť
o hlasy verejnosti a odmeny na ich odborné ošetrenie. Patrónom ankety je už osem rokov
spevák Peter Lipa.
Strom do ankety môžu prihlásiť jednotlivci, mestá, obce, školy, firmy a organizácie. Po ukončení
prijímania nominácií vyberie odborná porota 12 finalistov, ktorí budú bojovať o titul Strom roka
2019. „Víťazný strom dostane odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko,
finančný príspevok na ošetrenie vo výške 300 eur a postúpi do súťaže Európsky strom roka.
Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú sumu 300 eur,
ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. Traja nominujúci a traja hlasujúci budú
taktiež odmenení a to knižnými poukážkami od kníhkupectva Artforum,“ hovorí programový
manažér Nadácie Ekopolis, Milan Hronec.
„Verejné hlasovanie každoročne štartujeme na festivale Pohoda, na hlasujúcich čakajú i tento rok
zaujímavé súťaže a aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť a získať milé ceny z našej nadácie,“
dodáva na záver Ragalová.
Bližšie info nájdete TU

Grantový program Bojovníci za zdravie aj pre
organizácie








Poisťovňa Dôvera okrem zabezpečovania zdravotnej starostlivosti pomáha a podporuje komunitu,
v ktorej pôsobí, a ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Nadácia pre deti Slovenska spolupracuje
s poisťovňou Dôvera od roku 2012 a prostredníctvom rôznych grantových programov úspešne
pomáhame zdravotnej poisťovni plniť túto víziu. Od roku 2016 dvakrát ročne prostredníctvom
nadačného fondu Dôvera úspešne realizujeme Grantový program Bojovníci za zdravie pre jej
poistencov.
Program sa od tohto roku rozširuje a otvára aj pre právnické osoby. Chceme pomôcť inštitúciám,
ktoré skvalitňujú zdravotnú starostlivosť pre deti a mladých ľudí, ale aj dospelých.
Od 16. apríla do 5. mája môžu prostredníctvom elektronickej žiadosti na
stránke www.prezdravotnictvo.sk požiadať o grant aj právnické osoby. Celkovo sa
prerozdelí 250-tisíc eur.
Kto môže o grant požiadať?
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti
Inštitúcie ako kliniky, nemocnice, kúpele, hospice, ale aj lekárne, záchranná zdravotná služba či
stacionár.
Združenia, ktoré pomáhajú pacientom
Do tejto kategórie patria napríklad neziskové organizácie, humanitárne združenia, nadácie, ale aj
občianske združenia.
Na čo je podpora určená?
modernizácia priestorov
zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti
lepšie materiálne zabezpečenie
zvýšenie kvalifikácie zdravotníckeho personálu
realizácia aktivít napomáhajúcich zlepšeniu zdravia pre zdravotne znevýhodnených
realizácia aktivít zameraných na podporu prevencie pred civilizačnými ochoreniami
Dôležité informácie pri podávaní žiadostí
Záujemca o grant vyplní elektronickú žiadosť na webovej stránke www.prezdravotnictvo.sk.
Termín podávania žiadosti je od 16.4. do 30.5. 2019.
Maximálna výška príspevku, ktorý môže organizácia žiadať je 20.000 eur.
V žiadosti je potrebné spísať informácie o projekte, jeho financovanie, termíny realizácie.
Bližšie info nájdete TU

V RIMAVSKEJ SOBOTE PRIBUDLO MIESTO PRE
NAŠTARTOVANIE KARIÉRY
Ste z Rimavskej Soboty alebo okolia a máte nápad na zaujímavé podnikanie alebo sa chcete
profesionálne posunúť ďalej? Pre podobné účely vznikol v meste nový Kruháč – Coworking &
StartUp Center. Ide nielen o zdieľané kancelárie, v ktorých budete môcť spolupracovať s
odborníkmi v rôznych oblastiach, ale aj možnosť prednášok, workshopov alebo osobného
mentoringu. V ponuke Kruháča je tiež Akadémia podnikania – trojmesačný program, ktorý
záujemcov prevedie od podnikateľského nápadu až po biznis plán. K dispozícii je aj menšia
miestnosť alebo väčšia hala na konferencie.
Hlavným cieľom je ukázať miestnym, že za úspechom nemusia cestovať do väčších miest alebo
do zahraničia. Dá sa dosiahnuť aj v Rimavskej Sobote. Tento prístup zosobňuje aj samotný riaditeľ
tohto centra pre kreatívny rozvoj a podnikanie Daniel Csúr. Študoval v Oxforde, v Dánsku i v
Kazachstane, aby sa napokon vrátil do svojho rodného mesta a inšpiroval ostatných na ceste k
dosiahnutiu svojich cieľov.
Okres Rimavská Sobota dosahuje spomedzi všetkých okresov Slovenska najvyššiu mieru
nezamestnanosti, ktorá sa pohybuje na hranici 16 percent. Nové centrum Kruháč má ambíciu
pomôcť znižovať toto číslo a pomáhať najmä mladým ľuďom presadiť sa na trhu práce bez toho,
aby museli odchádzať za zamestnaním do iných regiónov. „Začni pracovať na svojom vysnívanom
projekte už dnes,“ odkazujú aktivisti stojaci za realizáciou Kruháča.
Zdroj: TU

MESTÁ, OBCE, ŠKOLY ALEBO NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE
MÔŽU ZÍSKAŤ PENIAZE Z PROGRAMU INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA MAĎARSKO
Mestá, obce, školy ale aj neziskové organizácie aj z nášho kraja môžu získať finančný príspevok
pre malé projekty v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Maďarsko 2014
- 2020. Výzvu na predkladanie žiadostí vyhlásilo Európske zoskupenie územnej spolupráce Via
Carpatia s r.o..
Na projekty z výzvy je určených 4,7 milióna eur. Minimálna výška príspevku z EFRR na jeden
projekt je 20 000 a maximálna 50 000 eur.
Žiadatelia sa môžu uchádzať o financovanie svojich projektov. Žiadať môžu záujemci financie na
projekty v dvoch prioritných oblastiach:
Príroda a kultúra (vyše 1 milión eur)
Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
(takmer 3,7 milióna eur).
Výzva je otvorená od 1. apríla. Termíny uzávierok hodnotiacich kôl sú 30. júna 2019, 30.
septembra 2019 a 15. januára 2020.
Bližšie info nájdete TU

Informačné dni v rámci Fondu malých projektov!
Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným Vás srdečne
pozýva na Informačné dni v súvislosti s II. Výzvou na predkladanie žiadostí o finančný príspevok
pre malé projekty.
Účasť na Informačnom dni je podmienená registráciou!
Miesta a termíny plánovaných informačných dní sú nasledovné: TU

12. ročník programu „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“ 2019
Základným zámerom programu, ktorý sa už 12. rok snažíme napĺňať je podporovať
organizácie, obce či aktívnych občanov, ktorí nechcú zostať nespokojný s prostredím, v ktorom
žijú. Nespokojnosťou občanov môže byť napríklad starý drevený most, cez ktorý sa už nedá
prejsť či historicky významný minerálny prameň, z ktorého sa nedá napiť, nefunkčné lavičky v
parku a iné nefunkčné a neestetické priestranstvá. Grantový program je určený iniciatívam, ktoré
sa tieto nedostatky rozhodnú riešiť a zmeniť, využijú na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti,
schopnosti a najmä strhnú pre dobrú vec iných ľudí.
Popis programu
Základnou ideou programu je rozvoj komunitného života a účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú
alebo pracujú. Dôležitá je ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou
dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, či nápadmi.
Tento program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných
priestranstiev – miest, kde žijú.
V roku 2019 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 € Maximálna výška podpory na jeden
projekt je 1200 €.
Podporíme projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity,
smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.
Aké projekty môžu byť podporené
Radi napríklad podporíme:
 úpravu alebo opravy existujúcich verejných priestorov alebo zariadení – starej fontány, parku,
dreveného mosta, malého kostolíka, pútača na miestnu atrakciu, zaujímavú technickú pamiatku
...
 vytváranie miest pre stretávanie sa miestnej komunity – pódium pre ochotnícke divadlo,
skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, značenie na miestnom náučnom
chodníku, historická lavička ...
 iné nápadité zlepšenia verejne využívaných priestorov vo vašej komunite, ktoré rozširujú
tradície a miestne zvyklosti, prispievajú k zvýšeniu atraktivity komunity či regiónu, a ktoré sú v
súlade s trvalo udržateľným rozvojom.
Realizácia projektu musí byť naplánovaná v období od 8. júla do 16. septembra 2019.
Kto sa môže zapojiť
O podporu sa môžu uchádzať:
• mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy
• kultúrne inštitúcie: knižnice, múzeá, hudobné centrá, hvezdárne, divadlá
• samospráva: obce, mestá
• neformálne skupiny občanov zastúpené fyzickou osobou
Bližšie info nájdete TU
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