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VČELÁRSKY WORKSHOP, KROMPEĽFEST ČI RELAX ZÓNA BEZ
MOBILOV. VĎAKA PODPORE KRAJA MLADÍ ĽUDIA OD 15
ROKOV DOKÁZALI ZREALIZOVAŤ SKVELÉ NÁPADY
Jednou z aktivít, do ktorých sa uplynulý školský rok mohli zapojiť mladí ľudia od 15 rokov s dobrými
nápadmi, bol aj program s názvom Projekt je zmena! Desiatky mladých ľudí v kraji využili v
uplynulých mesiacoch možnosť naučiť sa písať kvalitný projektový zámer a získať podporu pre svoj
nápad v rámci iniciatívy Projekt je zmena! Výsledkom je zatiaľ 49 podporených nápadov naprieč
celým krajom.
Projekt je zmena! realizuje Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci s organizáciou Iuventa.
Do Projekt je zmena! sa zapojili napríklad študenti Strednej odbornej školy – Szakközépiskola v
Tornali, ktorí pripravili malé projekty v celkovej sume 600 eur.
Ide o vybudovanie relaxačnej zóny bez mobilov, kde by sa žiaci mohli cez prestávky stretávať či
usporiadanie priateľského turnaja v stolovom futbale pre žiakov okolitých základných škôl, aby
prilákali budúcich prvákov.
Štyria mladí ľudia zo Strednej odbornej školy v Hnúšti v spolupráci s Centrom voľného času a asi
stovkou dobrovoľníkov zasa zorganizovali Krompeľfest – festival tradičných zemiakových jedál,
ktorý do centra Hnúšte prilákal nielen domácich, ale aj návštevníkov z okolia. Ich počet presiahol
hranicu 1 500. Súčasťou bola ochutnávka jedál predkov, živá ľudová hudba, tanečný workshop aj
remeselné dielne pre deti.
Medzi podporené projekty sa zaradila aj akcia mladých parkouristov z Banskej Bystrice, ktorí na
sobotu 11. mája pripravili akciu s názvom Hýb sa! V centre mesta vďaka nim pribudli rôzne
stanovištia na tréning parkouru, freerunu, MMA, ale aj jógy. Na deti, ktoré sa akcie zúčastnili a
dostali sa až na koniec, čakali odmeny v podobe športových pomôcok.
Úspechom sa skončil aj včelársky workshop s ukážkou života včiel v úli v areáli prírodného
amfiteátra v Heľpe s možnosťou vyrobiť si vlastnú sviečku z včelieho vosku či ukážkami prípravy
propolisovej tinktúry.
„Neformálny vzdelávací program Projekt je zmena! pomáha aktivovať hlavne mladých ľudí, ktorí
by možno inak neboli motivovaní niečo zmeniť vo svojom okolí. Finančná podpora na malý projekt,
ktorý prináša viditeľnú zmenu, je motivácia aj záväzok. Motivácia skúsiť aj väčšie veci a záväzok v
zmysle starať sa o vec verejnú, ktorú mladí ľudia sami vytvorili,“ priblížila Darina Diošiová,
regionálna koordinátorka Odboru podpory práce s mládežou organizácie Iuventa. Zároveň dodala,
že najväčším prekvapením bol záujem mladých ľudí práve zo znevýhodnených lokalít, či už z
hľadiska geografického alebo aj sociálneho znevýhodnenia. „Práve títo mladí ľudia majú najväčší
hlad po zmene a najväčšiu chuť priložiť ruku k dielu,“ hovorí Diošiová.
Účastníci sa v rámci dvoch víkendov naučili pripraviť projekt, odprezentovať ho, vyúčtovať a
napísať k nemu záverečnú správu. Témy malých projektov nadväzujú na Európsky rok kultúrneho
dedičstva 2018 a na Rozvojové priority BBSK v oblasti rozvoja cestovného ruchu a podpory
neformálneho
vzdelávania.
V septembri program Projekt je zmena! otvára ďalšie dve skupiny. S dobrým nápadom a so svojím
tímom sa treba prihlásiť ideálne do 9.9.2019.
Podrobnosti o podujatí TU

Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o projekt zameraná na
podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva (CLT01)
Cieľom otvorenej výzvy je podpora projektov obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva pre jeho
opätovné využitie alebo ďalšie využitie kultúrnych pamiatok a podpora ich podnikateľského
potenciálu.
Dátum uzatvorenia výzvy: 29. november 2019

Maximálna výška žiadaného grantu: 1 000 000 EUR
Minimálna výška žiadaného grantu: 200 000 EUR
Spolufinancovanie:
Najmenej 5 % výška spolufinancovania pre všetky ostatné inštitúcie verejného sektora, vrátane
regionálnych a lokálnych samospráv a ich inštitúcií a organizácií
Oprávnení žiadatelia:
Akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne
organizácie založené ako právnická osoba v SR. Fyzické osoby nie sú oprávnené.
Oprávnení partneri:
Akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne
organizácie založené ako právnická osoba v prispievateľských štátoch alebo v prijímateľských
štátoch alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra.
OPRÁVNENÉ AKTIVITY
V súlade s pravidlami pre štátnu pomoc a berúc do úvahy zameranie výzvy môže byť projektový
grant použitý na nasledujúce kultúrne účely a aktivity:
(a) múzeá, archívy, knižnice, umelecké a kultúrne centrá alebo priestory určené na umelecké a
kultúrne účely, divadlá, kiná, opery, koncertné siene, iné organizácie venujúce sa živým
vystúpeniam, inštitúcie filmového dedičstva a ďalšie podobné umelecké a kultúrne infraštruktúry,
organizácie a inštitúcie;
(b) hmotné dedičstvo vrátane všetkých foriem hnuteľného a nehnuteľného kultúrneho dedičstva a
archeologických nálezísk, pamiatok, lokalít a budov historického významu; prírodné dedičstvo
súvisiace s kultúrnym dedičstvom alebo ak je formálne uznané za kultúrne alebo prírodné dedičstvo
príslušnými verejnými orgánmi;
(c) nehmotné dedičstvo v akejkoľvek forme vrátane folklórnych zvyklostí a remesiel;
(d) umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné kultúrne
činnosti;
(e) kultúrne a umelecké vzdelávacie činnosti, ako aj podpora chápania významu ochrany a podpory
rozmanitosti kultúrnych prejavov prostredníctvom vzdelávacích programov a programov
zvyšovania verejného povedomia, a to aj pomocou nových technológií;
(f) písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry, vrátane
prekladov.
Bližšie info nájdete TU

Výzva na podporu súčasného umenia a kultúry (CLT02)
Správca programu Úrad vlády SR vyhlasuje otvorenú výzvu v rámci malej grantovej schémy
CLT02 na predkladanie žiadostí o projekt z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo
a kultúrna spolupráca“, ktorej cieľom je podpora projektov týkajúcich sa rozvoja kapacít kultúrnych
aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry ako aj podpory
bilaterálnej výmeny v oblasti súčasného umenia.
Dátum uzatvorenia výzvy: 31. december 2019
Maximálna výška žiadaného grantu: 200 000 EUR
Minimálna výška žiadaného grantu: 50 000 EUR
Spolufinancovanie:
Najmenej 5 % výška spolufinancovania pre všetky ostatné inštitúcie verejného sektora, vrátane
regionálnych a lokálnych samospráv a ich inštitúcií a organizácií
Oprávnení žiadatelia:
Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne
organizácie založené ako právnické osoby v SR, ktorých základná aktivita je v kultúrnom a
kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení 1295/20134 Európskeho Parlamentu a Výboru
ustanovujúceho Program Kreatívna Európa (2014-2020), za predpokladu, že žiadateľ má aspoň 1
povinného partnera. Fyzické osoby nie sú oprávnené.
Oprávnení partneri:
Povinný partner: akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný ako aj
mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v jednom z prispievateľských štátov a
ktorých základná aktivita je v kultúrnom a kreatívnom sektore ako je definované v Nariadení
1295/20134 Európskeho Parlamentu a Výboru ustanovujúceho Program Kreatívna Európa (20142020). Fyzické osoby nie sú oprávnené.

Ďalší partner: akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný ako aj
mimovládne organizácie založené ako právnické osoby v jednom z prispievateľských alebo
prijímateľských štátov alebo akákoľvek medzinárodná organizácia alebo jej orgán alebo agentúra.
Fyzické osoby nie sú oprávnené.
OPRÁVNENÉ AKTIVITY
V súlade s pravidlami pre štátnu pomoc a berúc do úvahy zameranie výzvy môže byť projektový
grant použitý na nasledujúce kultúrne účely a aktivity:
(a) aktivity umeleckých a kultúrnych centier a priestorov určených na umelecké a kultúrne účely,
divadiel, kín, opier, koncertných siení, iných organizácií venujúcich sa živým vystúpeniam, inštitúcií
filmového dedičstva alebo ďalších podobných umeleckých a kultúrnych infraštruktúr, organizácií a
inštitúcií;
(b) umelecké alebo kultúrne podujatia a predstavenia, festivaly, výstavy a iné podobné kultúrne
činnosti;
(c) kultúrne a umelecké vzdelávacie činnosti, ako aj podpora chápania významu ochrany a podpory
rozmanitosti kultúrnych prejavov prostredníctvom vzdelávacích programov a programov
zvyšovania verejného povedomia, a to aj pomocou nových technológií;
(d) písanie, editovanie, produkcia, distribúcia, digitalizácia a publikovanie hudby a literatúry,
vrátane prekladov.
Bližšie info nájdete TU

Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu
podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej
infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021
Účelom použitia finančného príspevku na „ rekonštrukciu a výstavbu futbalovej infraštruktúry“ a
oprávnenými výdavkami, ktoré môžu byť v rámci cieľových okruhov výdavkov preplatené, sú najmä
výdavky/náklady vynaložené na rekonštrukciu a výstavbu:
tréningových ihrísk a plôch s prírodnou alebo umelou trávou
hlavných hracích plôch futbalových ihrísk a štadiónov
tribún futbalových ihrísk a štadiónov
športového zázemia (šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa) futbalových ihrísk a
štadiónov
Výška sumy finančnej podpory z prostriedkov štátneho rozpočtu na jeden projekt
•minimálne 10.000,- EUR, maximálne 50.000,- EUR
Termín predkladania žiadostí / projektov
•1.8.2019 - 15.9.2019
Povinné spolufinancovanie zo strany partnera
•25% z celkovej sumy projektu (Príklad: Pokiaľ by bola výška podpory SFZ 30.000,- EUR =
75%,potom povinné spolufinancovanie by bolo vo výške 10.000,- EUR = 25%)
Oprávnenými uchádzačmi o podporu v tomto projekte sú
•amatérske futbalové kluby
•subjekty územnej samosprávy
•iné právnické osoby, ktoré sú vlastníkom, dlhodobým nájomcom alebo vypožičiavateľom
futbalovej infraštruktúry
Bližšie info nájdete TU

53. Výzva zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej
a miestnej úrovni
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na Rozvoj
energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou
stratégiou pre všetky typy území
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53
Dátum vyhlásenia: 2. 8. 2019
Zameranie Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
Kód výzvy OPKZP-PO4-SC441-2019-53
Prioritná os 4
Špecifický cieľ 4.4.1
Investičná priorita 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské
oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení,
ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy
Špecifický cieľ 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou
stratégiou pre všetky typy území Schéma štátnej pomoci Neuplatňuje sa Fond Európsky fond
regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“)
Žiadateľ
Subjekty ústrednej správy
(pre účely tejto výzvy sa medzi subjekty ústrednej správy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú
verejnoprávne inštitúcie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby)
Subjekty územnej samosprávy
Stanovené hodnotiace kolá
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 - 31. 10. 2019
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 - 31. 01. 2020
Termín uzavretia hodnotiaceho kola n - posledný pracovný deň každého tretieho nasledujúceho
mesiaca
(pre účely tejto výzvy sa medzi subjekty územnej samosprávy s uvedenou intenzitou pomoci
zaraďujú obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové
organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby).
Bližšie info nájdete TU

Meet and Code 2019
Zoznámte sa s kódom 2019 - grantová výzva otvorená.
Meet and Code Award 2019
V roku 2019 organizujeme už po druhýkrát súťaž Meet and Code, v ktorej udelíme ocenenia pre
najzaujímavejšie udalosti. Udelením týchto ocenení chceme povzbudiť ďalšie organizácie, aby sa
podieľali na ešte zaujímavejších nápadoch. Digitálne vzdelávanie je téma, o ktorú by sa všetci mali
zaujímať. Iba ak budeme spolupracovať, môžeme zmeniť svet. Hľadáme najlepšie nápady na
technologické alebo programové podujatia rozdelené do štyroch kategórií a samostatnej časti s
verejným hlasovaním.
Kategórie v súťaži Meet and Code Competition v roku 2019
Štyri kategórie súťaže Meet and Code Competition v roku 2019 sú v súlade s cieľmi trvalo
udržateľného rozvoja OSN (SDG). Program Meet and Code podporuje udalosti, ktoré pomáhajú
dosiahnuť tieto ciele prostredníctvom technológie a programovania.
Dievčatá to robia!
Zabezpečenie rovnosti príležitostí a pohlavia zohráva dôležitú úlohu v spoločnosti, v ktorej žijeme.
Cieľom tejto kategórie je zmenšiť rodové rozdiely v IT a programovaní. Hľadáme kreatívne udalosti,
ktoré rozdeľujú rodové stereotypy a podporujú účasť dievčat na programovaní. Príklady udalostí,
ktoré patria do tejto kategórie - „Girl Robotics“ alebo „Girls Schedule with Snap!“
Rozmanitosť
Život je rozmanitosť. Naša budúcnosť môže zabezpečiť iba svet, ktorý zahŕňa rozmanitosť a
sociálne začlenenie. V kategórii „Diverzita“ hľadáme najlepšie podujatia, ktoré inšpirujú deti a
mladých ľudí. Udalosti, ktoré inšpirujú technológiu a programovanie, ale tiež podporujú svet s
príležitosťami a uznaním pre všetkých. Rôznorodosť a kultúrna rovnosť, náboženské, etnické,
vekové, pohlavie, sexuálna orientácia, rodová identita, výraz, fyzické a duševné schopnosti alebo
pracovné alebo životné podmienky. Udalosti môžu byť určené napríklad mladistvým delikventom
alebo osobám s poruchami sluchu alebo sluchu.

Kód pre planétu
Vedeli ste, že pomocou technológie môžete sledovať let včiel? Pre túto kategóriu hľadáme
hackathony alebo iné typy udalostí, ktoré kombinujú programovanie s konkrétnymi akciami pre
planétu. Všetky udalosti zamerané na zmenu podnebia a zvyšovanie informovanosti a povedomia
o tejto otázke sú cenným prínosom k dosiahnutiu cieľa 13: „Naliehavé opatrenia na boj proti zmene
klímy a ich vplyvu“. Môžu sa navrhnúť udalosti, ktoré využívajú technológiu na meranie znečistenia
ovzdušia alebo ktoré hľadajú nástroje na efektívne využívanie energie.
Spoločenstvo
Miestna komunita je pre svojich obyvateľov záchrannou sieťou. Cieľom podujatí v tejto kategórii je
vyriešiť problémy alebo potreby v komunite. Činnosti by mali spojiť ľudí s rovnakými cieľmi,
záujmami a susedmi pod nutnosť „Zoznámte sa a dodržujte zákon“. (Stretávame sa a plánujeme!).
Môže to byť napríklad udalosť, ktorá pracuje na platforme pre konkrétnu komunitu.
Bližšie info nájdete TU

Kiná ako inovačné strediská pre miestne spoločenstvá
Európska komisia zverejnila novú výzvu, ktorej zámerom je vytvoriť z kín inovatívne kultúrne centrá
(hubs) pre miestne komunity.
Európska komisia zverejnila novú výzvu CNECT/I.3/2019/4513255 s celkovým rozpočtom 2 mil.
EUR v rámci prípravnej akcie (mimo obvyklé okruhy podpory programu Kreatívna Európa), ktorej
zámerom je vytvoriť z kín (najmä v oblastiach s obmedzenou kultúrnou infraštruktúrou) inovatívne
kultúrne centrá (hubs) pre miestne komunity.
Uzávierka: 25. 9. 2019
Žiadosti musia byť poslané do dátumu uzávierky v elektronickej podobe na email CNECTI3@ec.europa.eu (do polnoci) a tiež v tlačenej bodobe poštou (1 originál a 2 kópie) na adresu:
European Commission
Directorate-General for Communications Networks, Content & Technology
Directorate I - Unit I3 - Audiovisual Industry and Media Support Programmes
For the attention of Lucia Recalde Langarica
Office: BU25 05/130
B-1049 Brussels
Belgium
Bližšie info nájdete TU

Viac dizajnu – 2. kolo
Prostredníctvom grantového programu Viac dizajnu podporí Nadácia Tatra banky už siedmy
rok tvorivé aktivity v oblasti dizajnu. Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne
projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Ambíciou programu je v prvom rade
podporiť tvorbu mladých dizajnérov, mimovládnych organizácií a škôl venujúcich sa dizajnu.
Podporíme náklady potrebné na zabezpečenie materiálu tak, aby jeho absencia nebola limitom
tvorby dizajnérov. V prípade naliehavosti podporíme aj aktivity na vzdelávanie dizajnéra, ktorý
predloží žiadosť, alebo naopak, ak bude predkladateľ chcieť vzdelávať druhých dizajnérov. V
poslednom
rade
podporíme
tiež
seba
prezentáciu
v
oblasti
dizajnu.
Podporíme mladých dizajnérov pracujúcich v oblasti dizajnu, za ktorými nestojí veľká obchodná
značka. Podporíme tých, ktorí tvoria a produkujú prostredníctvom svojho vlastného mena alebo
tých, ktorí s tým ešte len začínajú. Podporíme dizajnérov ako samostatné fyzické osoby alebo
mimovládne organizácie zamerané na podporu dizajnu.
Uzávierka predkladania žiadostí: 16. októbra 2019 do 24.00 (streda)
Plánovaná výška grantu: 40 000 € (pre každé grantové kolo je vyčlenená suma 20 000 € )
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 2000 €
Bližšie info nájdete TU

Ďalšia výzva pre bilaterálne vzťahy na úrovni programov - otvárame
možnosť prekladať žiadosti o príspevky na úrovni programu Dobré
spravovanie a cezhraničná spolupráca
Správca programu Úrad vlády SR dňa 19. augusta 2019 vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí
o príspevok GGCBF01 v rámci Fondu pre Bilaterálne vzťahy na úrovni programu:
 Dobré spravovanie a Cezhraničná spolupráca.
Účelom tejto výzvy je vytvorenie veľmi flexibilných a jednoduchých nástrojov pre uľahčenie
návštev a stretnutí slovenských žiadateľov s ich potenciálnymi partnermi z donorských
štátov za účelom spoločnej prípravy žiadosti o projekt.
pre subjekty, ktoré plánujú žiadať podporu v rámci výziev:
 GGC01 - VÝZVA
 GGC02 - VÝZVA
Bližšie info nájdete TU
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