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e-Školy pre budúcnosť 2015/2016
Nadácia Orange chce aj tento rok podporovať
inovatívnych učiteľov a ich snahu prinášať
do vyučovacieho procesu nové témy, meniť
zaužívané spôsoby myslenia detí a pomáhať pri zavádzaní zaujímavých a interaktívnych
vyučovacích procesov. Preto sme sa rozhodli opäť otvoriť grantový program e-Školy pre budúcnosť
aj pre školský rok 2015/2016.
Program sa snaží poskytnúť učiteľom viac možností upozorňovať na závažné témy súčasnej doby,
medzi ktoré patrí aj stále intenzívnejšie a bežnejšie využívanie komunikačných technológií
žiakmi základných a stredných škôl. S tým súvisí aj množstvo rizík, ktorým musia deti a mladí ľudia
čeliť.
Tento rok otvárame druhý ročník programu so zámerom zvýšiť záujem učiteľov, ale aj rodičov
o problematiku rozumného a zodpovedného využívania internetu deťmi.
Aj s týmto zámerom navyšujeme rozpočet oproti minulému roku na 50 000 EUR. Maximálna
čiastka na jeden projekt je 1 500 EUR.
Uzávierka prijímania projektov je 1.10. 2015.
Bližšie info: https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-vzdelavanie-prihlaste-svoj-napad-e-skoly-pre-buducnost-2015-2016

Občania môžu elektronicky
požiadať o 40 rôznych štátnych
dávok
Občania Slovenskej republiky môžu v rámci eGovernmentu cez internet podať 40 rôznych žiadostí
o:
- štátne sociálne dávky,
- sociálnu pomoc,
- pomoc v hmotnej núdzi.
Konzultačno-softvérová spoločnosť Softec odovzdala do prevádzky systém elektronických služieb
občanom, ktorý objednalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Systém je prístupný z portálu ministerstva práce http://www.employment.gov.sk/sk/ a ústredného
portálu verejnej správy www.slovensko.sk . K dispozícii je 40 rôznych typov žiadostí o dávky. Pre
prihlásenie je potrebný elektronický občiansky preukaz, tzv. eID, pre elektronické podanie žiadosti
so zaručeným e-podpisom. Po prihlásení sa žiadateľovi vďaka prepojeniu s registrom fyzických
osôb ukáže žiadosť, o ktorú má záujem, prípadne prehľad aké čerpá dávky zo sociálneho systému,
a to už s vopred vyplnenými údajmi z registra.
Cieľom je zrýchliť vybavovanie žiadostí a znížiť administratívnu záťaž, ktorá umožní úradníkom
viac sa venovať klientom a práci v teréne. Ide podľa nej o prvý agendový systém, ktorý bol
medzirezortne prepojený s registrom fyzických osôb a ktorý má slovenským občanom uľahčiť
komunikáciu pri žiadaní o akékoľvek štátne sociálne dávky.
Bližšie info: http://www.employment.gov.sk/sk/

Komunitné granty
Máte dobrý nápad na zlepšenie života vo vašej komunite, ale chýbajú vám peniaze?
Nadácia VÚB reaguje na aktuálne trendy v spoločnosti a reálne potreby žiadateľov o podporu.
Budovanie životaschopných komunít sa čoraz väčšmi stáva prioritou.
Nadácia VÚB pripravila nový grantový program pre ľudí, ktorí majú odvahu a odhodlanie realizovať
konkrétny projekt vo svojej komunite - vlastnými silami, spoločne s priateľmi či susedmi. Našou
motiváciou pre podporu komunitných projektov je:
 zlepšenie života na miestnej úrovni,
 záujem budovať krajšie prostredie a zlepšovať život v ňom,
 podpora občianskej iniciatívy a aktívne zapájanie sa,
 prehlbovanie vzťahu ku komunite, podpora pocitu spoluúčasti na riešení problémov v
komunite.
Nadácia VÚB podporí 8 komunitných aktivít, jednu v každom z krajov Slovenska. Maximálna
výška jedného grantu je 10 000 eur. Spolu bude rozdelených 80 000 eur.
Cieľom programu je:
 riešiť problém, ktorý sa priamo týka ľudí,
 objaviť nové zaujímavé a hodnotné projekty, ktoré chcú zmeniť život k lepšiemu,
 vytvoriť verejnoprospešný projekt, ktorý prinesie úžitok nielen cieľovej skupine, ale celej
komunite.
Nadácia VÚB podporí zmysluplné, viditeľné a trvalo udržateľné projekty, ktoré prinesú osoh
alebo významnú zmenu v živote komunít.
Oblasti podpory
Privítame verejnoprospešné a komunitné projekty z rôznych oblastí:
 projekty s aktívnym prístupom k životnému prostrediu podporujúce vytváranie, obnovu
alebo oživenie ekologicky hodnotných lokalít,
 zveľadenie mestských lokalít a verejných priestranstiev – malé oddychové zóny,
športoviská, podchody, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú obyvatelia sídlisk,
 inovatívne projekty z oblasti komunitného umenia, rozvoj komunitného života v regiónoch,
budovanie dobrých susedských vzťahov,
 projekty z oblasti komunitného vzdelávania.
Oprávnení žiadatelia
 mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy),
 samosprávy.
Maximálna výška jedného grantu je 10 000 €.
Uzávierka prijímania žiadostí je 30. 9. 2015 do 24:00.
Bližšie info: http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=192

VÝZVA PRE OBCE: Zelená dedina
Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila
PROGRAM OBNOVY DEDINY: ZELENÁ DEDINA
Oprávnení žiadateľ:
· obec bez štatútu mesta
ŠPECIFIKÁCIA ČINNOSTÍ PODPORY FORMOU DOTÁCIE
Ochrana a tvorba krajiny, realizácia zelenej infraštruktúry
na vidieku mimo zastavaného územia
- budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, tvorba, sfunkčňovanie a udržanie prvkov územných
systémov ekologickej stability,

- zvyšovanie ekologickej stability územia, eliminácia, bariérových prvkov, ekostabilizačné
a protierózne opatrenia v krajine,
- tvorba a starostlivosť o nelesnú drevinovú vegetáciu vo voľnej krajine,
- ochrana charakteristického vzhľadu krajiny, starostlivosť o historické krajinné štruktúry a ich
rekonštrukcia,
- starostlivosť o významné krajinné prvky a pamätihodnosti na lokálnej úrovni,
- revitalizácia krajiny,
- aktivity v rámci protipovodňových opatrení,
- likvidácia inváznych druhov rastlín,
- zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľstva neziskového charakteru vo väzbe na
podporovanú činnosť.
Obnova a tvorba zelených verejných priestranstiev a oddychových zón v zastavanom území
- komplexné riešenia nových verejných priestranstiev alebo ich častí v rámci intravilánu obci,
- revitalizácie existujúcich verejných priestranstiev v rámci intravilánu obcí,
- údržba existujúcich a nových verejných priestranstiev v rámci intravilánu obcí,
- budovanie cyklotrás.
Obnova a tvorba zelených verejných priestranstiev a oddychových zón v zastavanom území.
Maximálna výška dotácie 5000 €.
Spolufinancovanie: minimálne: 5%
Uzávierka žiadostí: 30.10.2015
Bližšie info: http://www.obnovadediny.sk/

ZLEPŠOVANIE KVALITY
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA NA VIDIEKU
Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila PROGRAM OBNOVY DEDINY:
ZLEPŠOVANIE KVALITY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA VIDIEKU.
Oprávnení žiadatelia:
· obec bez štatútu mesta
· mikroregionálne združenie obcí
ŠPECIFIKÁCIA ČINNOSTÍ PODPORY FORMOU DOTÁCIE:
Ochrana životného prostredia, environmentálna infraštruktúra:
- aktivity zamerané na podporu odpadového hospodárstva, monitoring a odstránenie nelegálnych
skládok, čistenie vodných tokov a priľahlých plôch v správe obci,
- podpora ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni,
- zmiernenie dopadov klimatických zmien.
Zlepšovanie environmentálneho povedomia a zvyšovanie informovanosti o životnom
prostredí a hodnote vidieckej krajiny:
- realizácia programov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, tvorba výstav, posterov,
publikácií a učebníc s environmentálnou tematikou, odborných besied, informačných akcií,
- obnova a zriaďovanie náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít,
udržiavanie tradičných spôsobov starostlivosti o krajinu, tradícií, realizáciu výchovno-vzdelávacích
podujatí pre deti, mládež a širokú verejnosť.
Maximálna výška dotácie pre obce: 5000 €.
Maximálna výška dotácie pre mikroregionálne združenia obcí 8000 €.
Spolufinancovanie: minimálne: 5%
Uzávierka žiadostí: 30.10.2015.
Bližšie info: http://www.obnovadediny.sk/

SÚŤAŽ: Odfoť svoje mesto/krajinu
a získaj 22-dňovú cestu po Európe
Eurodesk organizuje v rámci kampane “Time to move” pohľadnicovú súťaž pre mladých ľudí vo
veku 13 až 30 rokov.
Cieľ:
- informovať mladých ľudí o užitočných zdrojoch a medzinárodných mobilitných možnostiach.
Podmienky zapojenia:
- odfotiť svoje rodné mesto alebo krajinu,
- dopísať k fotke text (napr. Srdečný pozdrav zo Slovenska),
- zavesiť ju na stránku Time to move alebo cez facebookovú aplikáciu na Eurodesk do 4.10.2015
Využitie kreatívnych techník (koláž, maľba, kresba, grafika) je vítané.
Na konci súťaže bude Eurodesk vyberať z 20 pohľadníc s najväčším počtom “lajkov”.
Dve najlepšie pohľadnice získajú 22-dňový cestovný lístok na cestu po Európe s vlakom
InterRail.
Bližšie info: europa.eu; http://eurodesk.eu/

VÝZVA AJ PRE VÁS:
Športujem rád a bezpečne
Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 1. ročník grantového programu Športujem rád a bezpečne.
O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska.
Cieľom grantového programu je:
 podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí – bez dôrazu na výkon –
nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu;
 rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách
(športe);
 osveta bezpečnosti pri športovaní a prevencia vzniku úrazov pri pohybových aktivitách detí
a mladých ľudí;
 aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného
prostredia pre pravidelné športovanie.
Podávanie žiadostí o príspevok v rámci grantového programu Športujem rád a bezpečne
Podávanie projektov - žiadostí o finančný príspevok je možné len elektronicky prostredníctvom
online aplikácie na stránke www.nds.sk . ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Bližšie informácie nájdete v dokumente Grantové podmienky programu na našej webovej stránke.
Vypracovávanie a podávanie projektov (žiadostí) bude možné do 8. októbra 2015.
Maximálna výška grantu: 3 000 €.
Dôležité termíny grantového programu Športujem rád a bezpečne

do 8. októbra 2015: príprava a odosielanie žiadostí, konzultácie

október – november 2015: hodnotenie žiadostí

25. november 2015: vyhlásenie výsledkov

január – august 2016: realizácia projektov
Kontakt a konzultácie
Mgr. Daniel Podhradský – projektový manažér,
daniel@nds.sk Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava tel.: 02/5263 6471,
0911/702 660

Pomôžme vysokým školám
zlepšiť
ich vzdelávacie procesy
Nadácia Tatra banky vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratných finančný príspevok
pre:
· vysokú školu,
· fakultu,
· univerzitné pracovisko.
Projektové tímy môžu byť zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov školy alebo externých
spolupracovníkov a študentov. Projektový tím je zároveň aj realizátorom projektu.
Cieľ programu:
- prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti
vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia
domácej či zahraničnej vedy,
- pomôcť pri aplikácii nových metód, foriem a postupov tak, aby sa vzdelávací proces stal
prístupnejší a aktuálnejší a aby tak umožňoval študentom využiť potrebné vedomosti a zručnosti
pri uplatňovaní sa na trhu práce.
Hlavné kritérium, ktoré musia projekty spĺňať:
INOVATÍVNOSŤ – projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky, metódy a prístupy.
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA – aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo
zahraničia v procese vyučovania.
PREPOJENIE NA PRAX – aktivity zamerané na prepájanie teórie s praxou a zlepšenie
pripravenosti študentov na prax.
UDRŽATEĽNOSŤ ZMIEN – výstupy z projektov budú vo vyučovacom procese dlhodobo
udržateľné.
Maximálna výška podpory na jeden projekt 5 000 €.
Termín uzávierky 20.10.2015.
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/

Výzva na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ:
1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v opustených
priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-3
Dátum vyhlásenia: 11. 09. 2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na predkladanie ŽoNFP.
Bližšie info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/3-vyzva-zamerana-na-prieskum-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1-sc1422015-3/

Výzva na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie
prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ:
1.4.2 Zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží v mestskom prostredí, ako aj v pustených
riemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou)
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC142-2015-4
Dátum vyhlásenia: 11. 09. 2015
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na predkladanie ŽoNFP.
Bližšie info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/4-vyzva-zamerana-na-monitorovanie-environmentalnych-zatazi-opkzp-po1sc142-2015-4/

Zverejnený
indikatívny harmonogram výziev
na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok
- aktualizácia č.2
(obdobie marec 2015 až február 2016)
Operačný program Kvalita životného prostredia
Bližšie info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/harmonogram-vyziev/

Dotačný systém
Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky na rok 2016
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2016.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií,
program Umenie, program Pro Slovakia a program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrnoosvetová činnosť prechádzajú od roku 2016 na Fond na podporu umenia. Program
Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice od roku 2016 nie je súčasťou dotačného
systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Dotačné programy na rok 2016:
1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine
(účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)
2 Kultúra znevýhodnených skupín
(účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)
3 Kultúrne poukazy
(účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a
pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)
Bližšie info: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2016-2e7.html

Školiaci cyklus ZMOS
Cyklus školení ZMOS je súčasťou implementácie
národného projektu ZMOS: Budovanie kapacít
na úrovni miestnej územnej územnej samosprávy
a vzdelávacieho programu VP 3/ Kompetencie a služby.

Cyklus školení ZMOS je realizovaný formou odborných seminárov pre odborných zamestnancov,
volených zástupcov MÚS, ďalších relevantných aktérov a sociálnych partnerov miestnej územnej
samosprávy.
28. – 29.10.2015 Realizácia politík v oblasti životného prostredia na lokálnej úrovni
05. – 06.11.2015 Úloha miest a obcí v integrácii MRK
10. – 11.11.2015 Výkon kompetencií a služieb pre oblasť školstva
12. – 13.11.2015 Niet miesta bez histórie, alebo kultúrne dedičstvo a samospráva
19. – 20.11.2015 Transformácia sociálnych služieb
26. – 27.11.2015 Všeobecná vnútorná správa a kompetencie na súvisiacich úsekoch, sťažnosti
a kontrola
Bližšie info: www.zmos.sk
Bratislava - 18. septembra 2015 - Národná rada Slovenskej republiky vo štvrtok 17.
septembra 2015 schválila novelu zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktorou sa zvyšuje limit pri verejných obstarávaniach
realizovaných prostredníctvom elektronického trhoviska pre mestá, obce a ich organizácie.
Spomínanou novelou zákona sa zvýšil limit pre podlimitné zákazky na dodanie tovaru bežne
dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb
bežne dostupných na trhu pre verejných obstarávateľov iných ako Slovenská republika zastúpená
svojimi orgánmi z doposiaľ platnej čiastky 1 000 eur na výšku 5 000 eur.
Táto novela v časti, ktorá sa dotýka miest, obcí a ich organizácií v oblasti zvýšenia limitu pre verejné
obstarávania, bude účinná pätnástym dňom odo dňa vyhlásenia v zbierke zákonov
Zdroj: www.zmos.sk
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