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Súťaž: PRE VODU 2016
Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Nestlé
vyhlasuje súťaž PRE VODU 2016 .
Prihlásiť zadanie do súťaže môžu iba právnické osoby
Vo všeobecnosti by malo ísť o správcov alebo majiteľov
pozemkov a budov:
- samosprávy obcí a miest,
- školy,
- materské centrá,
- ekocentrá, ktorých sa problémy s vodou týkajú a majú záujem ich zodpovedne riešiť.
V rámci súťaže budú mladí ľudia, študenti a absolventi do 30 rokov s pomocou odborníkov riešiť
konkrétne problémy súvisiace s efektívnym hospodárením s vodou.
Cieľom súťaže „Pre vodu 2016“ je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou
prostredníctvom opatrení šetrných k prírode.
Víťazné návrhy študentov budú vyhlásené 22. 4. 2016 a prvé tri ocenené sumou 200 – 1100 €.
Situácie, ktoré chcete prihlásiť do súťaže, by sa mali týkať:
- prevencie povodní a sucha,
- šetrného hospodárenia s vodou v sídlach,
- efektívneho a zodpovedného hospodárenia s vodou v poľnohospodárskej a priemyselnej výrobe,
- úspor pitnej vody a využitia tzv. sivej vody v budovách.
Konkrétny problém/situáciu, ktorú chcete riešiť cez nominačný formulár je potrebné nominovať do
10.11.2015.
Bližšie info: http://www.ekopolis.sk/programy/ine-programy-aaktivity/sutaz-pre-vodu.html

Je tu desiaty ročník
grantového programu Zelené oázy
Ľudia s aktívnym prístupom k životnému prostrediu
môžu už desiaty rok zveľaďovať verejné priestory
miest a obcí s využitím grantového programu Zelené oázy.
Teraz spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v spolupráci s Nadáciou Ekopolis rozdelí sumu 56 000 eur
medzi ďalšie projekty, ktoré sú zamerané na podporu komunít a zveľaďovanie verejných priestorov
miest a obcí. Jedným z hlavných cieľov programu je aj rozvoj dobrovoľníctva.
Uzávierka prijímania žiadostí o grant je 7. decembra 2015.
Grantový program Zelené oázy podporuje vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky
hodnotných lokalít a trás. O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové organizácie,
základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá, a tiež priamo
mestá a obce. Program je zameraný aj na podporu spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni.
Finančné prostriedky môžu byť použité na materiál na výsadbu a úpravy terénu, náradie a iné
potreby, chovný materiál a mobiliár a prvky zasadené do verejných priestranstiev, ktoré sú v súlade
s environmentálnym zámerom projektu.
Podrobné informácie o programe Zelené oázy, vrátane kritérií a prihlasovacích formulárov, sú na
stránkach www.oazy.sk, www.ekopolis.sk a www.slovnaftludom.sk.
Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, 048 / 470 1095,
0911 452 457, e-mail: hronec@ekopolis.sk
Bližšie info: http://www.ekopolis.sk/novinky/752-je-tu-desiaty-rocnik-grantoveh.html

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
ako Sprostredkovateľský orgán
pre Operačný program Ľudské zdroje
vyhlasuje
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Kód výzvy
Prioritná os
Špecifický cieľ
Zameranie

Typ výzvy
Dátum vyhlásenia
Osobitné
podmienky
oprávnenosti
žiadateľa
Oprávnenosť
aktivít
realizácie
projektu

OPLZ-PO6-SC612-2015-1b
6
6.1.2.
Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít
Rekonštrukcia predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v
obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
otvorená
30.10.2015
Vzhľadom na vymedzenie oprávnenosti žiadateľov vo výzve s kódom OPLZPO6-SC612-2015-1a, sú pre túto výzvu oprávnenými žiadateľmi obce uvedené
v prílohe č. 7 tejto výzvy - Zoznam oprávnených žiadateľov (ide o obce
uvedené v prílohe č. 8 Operačného programu Ľudské zdroje na poradových
miestach č. 1 -1 071 a nie sú zaradené do Národného projektu Take away).
REVUCA patrí medzi oprávnených žiadateľov.
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených
aktivít OP ĽZ na realizáciu, ktorých je vyhlásená táto výzva.
V rámci špecifického cieľa 6.1.2 „Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu
vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve“ sú pre túto výzvu
oprávnené nasledovné aktivity:
Hlavná aktivita: Podpora výstavby nových predškolských zariadení v
obciach s prítomnosťou MRK.
Podporené budú projekty zamerané na výstavbu nových predškolských
zariadení v obciach s prítomnosťou MRK, ktoré budú navštevovať deti z
prostredia MRK, pričom počet detí MRK v novom predškolskom zariadení
musí byť minimálne vo výške 30 % z plánovanej kapacity predškolského
zariadenia.
Hlavná aktivita: Podpora rekonštrukcie predškolských zariadení v
obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.
Podporené budú projekty zamerané na rekonštrukciu existujúcich
predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK. Rekonštrukcia musí
byť zameraná na rozšírenie kapacity existujúceho predškolského
zariadenia, pričom počet detí MRK v rámci rozšírenej kapacity musí byť
minimálne vo výške 30 % z kapacity predškolského zariadenia v čase
podania ŽoNFP (teda pred jej rozšírením).

Bližšie info: http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2

Vyzvanie OP ĽZ NP 2015/3.1.1/04
- Šanca na zamestnanie
Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje informuje,
že zverejnil vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre národný projekt. Vyzvanie je realizované formou
priameho zadania a oprávneným žiadateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
Bližšie info: http://www.employment.gov.sk/sk/esf/

Dotácia na podporu
rozvoja sociálnych služieb
a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
O dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb a o dotáciu na podporu vykonávania opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately môže v súlade s § 3 zákona o dotáciách
požiadať:
 obec (obec je žiadateľom aj za právnickú osobu zriadenú alebo založenú obcou),
 združenie obcí ,
 vyšší územný celok (vyšší územný celok je žiadateľom aj za právnickú osobu zriadenú
alebo založenú vyšším územným celkom),
 neverejný poskytovateľ sociálnej služby , ktorý poskytuje sociálne služby a je
zapísaný do registra poskytovateľov sociálnych služieb,
 osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
na základe udelenej akreditácie alebo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately, na ktorých vykonávanie sa nevyžaduje akreditácia, t.j. podľa § 10
zákona č. 305/2005 Z. z..
Predmet dotácie - obec, združenie obcí, vyšší územný celok
Obec, združenie obcí, vyšší územný celok môže požiadať o dotáciu na:
 nákup materiálno-technického vybavenia
 vytváranie bezbariérového prostredia a na nákup technických zariadení na zlepšenie
manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,
 rekonštrukciu a stavebné úpravy
 kúpu osobného motorového vozidla na podporu poskytovania terénnej formy sociálnej
služby, opatrovateľskej služby alebo na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí, v náhradnom rodinnom
prostredí alebo v otvorenom prostredí,
 kúpu špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou na
poskytovanie sociálnych služieb
Termín na predloženie žiadostí od 1.11. do 31.12. predchádzajúceho rozpočtového roka.

Program O krok vpred
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov
snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí
s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii
a preto podporuje aktivity zamerané na zlepšenie
podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo chorých.
V snahe zefektívniť našu pomoc spolupracujeme s ADELI Centrom, ktoré poskytuje rehabilitačné
programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientom
postihnutých detskou mozgovou obrnou. V rámci našej partnerskej spolupráce je našim zámerom
podporovať žiadateľov v núdzi a prispievať im na liečbu.
Nadácia SPP vyhlasuje program O krok vpred aj tento rok.
Informácie ako postupovať pri predkladaní žiadostí a formulár na stiahnutie nájdete v priložených
dokumentoch.



Ako sa uchádzať o podporu
Formulár programu O krok vpred

Žiadosti s formulárom je potrebné posielať poštou na adresu: Nadácia SPP, P.O.Box 147, 810 00
Bratislava najneskôr do 16. novembra 2015.
Konzultácie Vám radi poskytneme na tel. čísle: 0918 187 768 alebo mailom na:
gajdosechova@changenet.sk.
Bližšie info: http://www.nadaciaspp.sk/sk/program-o-krok-vpred

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
BANSKOBYSTRICKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Č. 25 /2014
O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z VLASTNÝCH PRÍJMOV BBSK ÚČELOVO URČENÝCH NA AKCIE
VO VEREJNOM ZÁUJME ALEBO V PROSPECH ROZVOJA ÚZEMIA BBSK A NA PODPORU
VŠEOBECNE PROSPEŠNÝCH SLUŽIEB, PODNIKANIA A ZAMESTNANOSTI
Bližšie info:
https://www.bbsk.sk/eSlu%C5%BEby/Poslanciazastupite%C4%BEstvo/V%C5%A1eobecnez%C3%A1v%C3%A4zn%C3%A9na
riadenia/Platn%C3%A9VZN.aspx

Darujte Vianoce 2015
Každý máme vo svojom okolí ľudí, ktorým chýba rodina, zdravie, domov, alebo sa nachádzajú
v hmotnej núdzi. Chceli by ste im dopriať krajšie sviatky a spríjemniť im Vianoce?
Nadácia Orange vám v tom opäť pomôže grantovým programom Darujte Vianoce. Dôležité je,
aby ste žiadali o pomoc a finančný príspevok pre niekoho iného, nie pre seba a svoju rodinu.
Na podporu žiadostí v štrnástom ročníku programu sme vyčlenili celkovú sumu 50 000 EUR. Táto
suma však nie je konečná. Pomáhať sa rozhodla aj spoločnosť Orange Slovensko so svojim
zákazníkmi. Za každý paušál, internet, televíziu alebo inú službu, ktorú si zákazník v Orangei
vezme v období od 30. októbra do 30. novembra 2015 prispeje Orange do grantového programu
Darujte Vianoce sumou 50 centov. Vďaka tomu bude môcť krajšie Vianoce prežiť ešte viac ľudí
v núdzi.
Žiadosti o podporu prijímame do 11. novembra 2015 do 24:00 hod., výlučne v elektronickej
podobe prostredníctvom online systému e-grant.
Žiadosti budeme posudzovať s hodnotiacou komisiou. Na začiatku posúdi prijaté žiadosti
a rozhodne o ich podpore v maximálnej sume 30 000 EUR. Ďalšie príbehy, ktoré budú spĺňať
podmienky programu, posunie komisia od 25. 11. 2015 na portál www.dakujeme.sk, s ktorým
spolupracujeme. Každému z týchto príbehov venujeme príspevok vo výške 10 – 50 %
požadovanej sumy ako „štartovný dar“. Na tento účel prerozdelí sumu v celkovej výške 20 000
EUR.
Bližšie info: https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-socialna-inkluzia-teraz-realizujeme-darujte-vianoce-2015

https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-socialna-inkluzia-teraz-realizujeme-darujte-vianoce-2015

Podpora zatepľovania
Spotreba energií v bytových budovách tvorí významný podiel v rámci celkovej energetickej
spotreby. Záujmom štátu je preto rôznymi opatreniami prispieť k znižovaniu tohto podielu.
Podľa údajov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 je na Slovensku cca 800 tisíc obývaných
rodinných domov. Z toho bolo doteraz obnovených 35 %. (Podľa Stratégie obnovy fondu bytových
a nebytových budov v Slovenskej republike, schválenej vládou SR v roku 2014).

Z uvedeného dôvodu vláda prijala opatrenie, ktoré má motivovať vlastníkov rodinných domov k
obnove, ktorou sa:


zníži potreba energie, čo bude mať zároveň dlhodobo pozitívny vplyv na zníženie emisií
v ovzduší a na životné prostredie,
 zlepšia tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a predĺži sa životnosť
rodinných domov,
 znížia výdavky domácností na energie.
Bližšie info: http://www.zatepluj.sk/

Najkrajšie jablko Slovenska je zo Šurian, najkrajšia hruška zo Ždane
TRENČÍN – Najkrajším jablkom na Slovensku od neprofesionálnych záhradkárov je odroda
Jonagored, ktoré vypestoval Ivan Hlavatý zo Šurian. Rozhodla o tom odborná komisia počas
dnešného vyhodnotenia súťaže na výstave ovocia, potrieb pre záhradkárov a farmárskych
produktov JAHRADA 2014 na výstavisku Expo Center v Trenčíne.
Hlavatého jablko triumfovalo v konkurencii 1376 vzoriek, ktoré hodnotila komisia. Pestovateľ zo
Šurian sa postaral tiež o ojedinelý zápis v 19-ročnej histórii súťaže, keď z prvých piatich ocenených
jabĺk vypestoval štyri. Na tretie až piate miesto komisia zaradila jeho odrody Jonathan, Rubinola
a Florina.
"Bol som trošku šokovaný, že štyri z prvých piatich jabĺk sú moje. Na druhej strane to
nepreceňujem. Som si vedomý, že určite nie som najlepší ovocinár v tejto výstavnej hale.
Je to trošku aj o šťastí, vkuse komisie a niekedy o počasí a lokalizácii záhrady. Ale som rád,
že si komisia všimla moju prácu a ocenila ju," reagoval Hlavatý, ktorý je povolaním gynekológ.
Pestovaniu jabĺk sa venuje od detstva, intenzívnejšie asi 15 rokov.
Ako dodal, pestovanie jabĺk i hrušiek je pre neho relax, pri ktorom si oddýchne a vyčistí hlavu.
"Jablká vám vrátia to, čo im dáte. Vidíte to od malička, zasadíte si strom, tvarujete si ho. Ten
strom je vo vašich rukách, pre mňa je to taká vášeň," dodal Hlavatý.
Počas dnešného otvorenia výstavy Jahrada 2014, aj za prítomnosti ministra pôdohospodárstva
Ľubomíra Jahnátka, udelili tiež ďalšie ocenenia. Cenu za najkrajšiu hrušku si za odrodu Sixova
odniesol Vendelín Nádaský zo Ždane v Košickom okrese. Za najlepší ovocný sad vyhlásili sad
spoločnosti Plantex vo Veselom pri Piešťanoch, najkrajšiu kompozíciu ovocia pripravila Stredná
odborná škola záhradnícka v Piešťanoch a najkrajšiu expozíciu na výstave mal Okresný výbor
Slovenského zväzu záhradkárov z Považskej Bystrice. Súťaže vyhlásila Ovocinárska únia
Slovenskej republiky.
Zdroj: http://www.topky.sk/cl/1000680/1433317/Najkrajsie-jablko-Slovenska-je-zo-Surian--najkrajsia-hruska-zo-Zdane

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka
pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor
energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov
Dátum vyhlásenia výzvy: 27.10.2015
Dátum uzavretia výzvy: 09.03.2016

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt:
Aktivita

Zameranie

1.

výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov,
chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok,

2.

3.

4.

výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie,
vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd;
zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných
priestranstiev, námestí, parkov a pod.
výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov,
prehlbovanie existujúcich obecných studní.

Min. a max. výška
OV na jeden
projekt (v EUR)
Min.:

10 000

Max.: 100 000
Min.:

10 000

Max.: 150 000
Min.:

10 000

Max.: 100 000
Min.:

10 000

Max.: 50 000

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa):
Prijímateľmi sú:
1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
2. pri investíciách do kanalizácií a ČOV - obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov
do 1 000 (vrátane) s výnimkou obcí, ktoré sú súčasťou aglomerácie nad 2 000 EO (viď
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Priloha-7Zoznam_opravnenych_aglomeracii_nad_2000_EO.pdf.), ako aj aglomerácie pod 2 000 EO (viď
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2015/07/Priloha-8Zoznam_opravnenych_aglomeracii_do_2000_EO.pdf.),
ktorá
zasahuje
do
chránených
vodohospodárskych oblastí;
3. združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000
vrátane).
Pozn.: V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale
investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov.
Zoznam obcí do 1000 obyvateľov k 31.12.2014 je uvedený v prílohe č. 3.7 tejto výzvy.
Bližšie info: http://www.apa.sk/index.php?navID=545

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z PRV
pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry
Dátum vyhlásenia výzvy: 27.10.2015
Dátum uzavretia výzvy: 23.03.2016

Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt:
Aktivita Zameranie

Min. a max. výška
OV na jeden
projekt (v EUR )

1.

investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie
voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry - napr.
výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských
ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných
objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane
rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov;

Min.: 10 000
Max.: 150 000

2.

investície zamerané na do zriadenie nových domov smútku, ich
prístavbu, prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu, vrátane ich
okolia;

Min.: 10 000
Max.: 120 000

3.

investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov –
investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých
skládok odpadov resp. opusteného odpadu;

Min.: 10 000
Max.: 50 000

4.

investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj
podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre
podnikateľskú činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre
podporu predaja miestnych produktov a pod.

Min.: 10 000
Max.: 100 000

5.

investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s
úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych
služieb ( len obecné úrady, škôlky a kultúrne domy )

Min.: 10 000
Max.: 200 000

6.

investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti
vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových
systémov a iných bezpečnostných prvkov);

Min.: 10 000
Max.: 100 000

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa):
Prijímateľmi sú:
1. obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
2. združenia obcí s právnou subjektivitou (s počtom obyvateľov do 1 000 vrátane).
Pozn.: V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale
investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov. Zoznam obcí do 1000
obyvateľov k 31.12.2014 je uvedený v prílohe č. 3.7 tejto výzvy.
Bližšie info: http://www.apa.sk/index.php?navID=547

Informácia o poskytovaní dotácií
na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obcí v roku 2016
Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obcí (ďalej len „zákon“) majú obce možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie
aj v roku 2016. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na

spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
V súlade so zákonom môžu obce v rozpočtovom roku 2016 požiadať o dotáciu od 15. januára 2016
do 28. februára 2016. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2016, pričom
úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15.
novembra 2016.
Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2016 je
180 000 €.
Bližšie info: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661

Škola nás baví
Zamestnanecká grantová schéma 2016
Škola nemusí byť nudná. Môže byť miestom, kam vaše dieťa pôjde s radosťou. K tejto zmene
môžete teraz prispieť aj VY. Oslovte učiteľa, riaditeľa školy, trénera, vedúceho krúžku, aby sa s
vašou pomocou uchádzal o zamestnanecký grant z Nadácie VÚB. Podporíme aktivity, ktoré
prispejú k modernému vzdelávaniu, aktívnemu tráveniu voľného času, rozvoju záujmov a osobnosti
detí. Stačí, aby škola, základná umelecká škola, športový klub či centrum voľného času
sformulovali svoj zámer do jednoduchého projektu a spoločne ste požiadali Nadáciu VÚB o
podporu.
Požiadať môžete tiež o grant na ľubovoľný charitatívny projekt, ktorý pomôže ľuďom v núdzi.
Nadácia naďalej zostáva citlivá k potrebám ľudí v núdzi. V rámci programu príjme i žiadosť o grant
na realizáciu ľubovoľného charitatívneho projektu.
Výška grantu a doba realizácie projektu
Nadácia VÚB podporí cca 23 projektov v celkovej sume 30 000 eur. Maximálna výška grantu je
1 300 eur. Projekty musia mať neziskový charakter. Prostriedky sú určené na priamu realizáciu
a zabezpečenie projektu. Projekty je možné uskutočniť v období február – august 2016. Finančné
prostriedky je možné čerpať od dátumu podpisu zmluvy.
Oprávnení žiadatelia
 príspevkové a rozpočtové organizácie (základné a stredné školy, samospráva),
 mimovládne neziskové organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové zariadenia cirkví),
 základné umelecké školy,
 centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania
a voľnočasovým aktivitám detí a mladých ľudí.
Časový harmonogram
23. november 2015 - uzávierka odoslania žiadostí o grant
január 2016 - vyhlásenie výsledkov, podpis grantových zmlúv a prevod financií
február – august 2016 - realizácia projektov
30. september 2016 - odovzdanie záverečných správ, vyúčtovanie
Bližšie info: http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=75

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje výzvu
na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV.

pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
podopatrenie: 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do
turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.
Dátum vyhlásenia výzvy: 27.10.2015
Dátum uzavretia výzvy: 06.04.2016
Výška oprávnených výdavkov (OV) na jeden projekt:

Aktivita

Zameranie

Min. a max.
výška OV na
jeden projekt (v
EUR)

1.

investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a Min.: 10 000
skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest
vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, Max.: 40 000
prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a
galerijných zariadení a pod.;

2.

investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a Min.: 10 000
informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie,
Max.: 30 000
budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné
body, smerové tabule, KIOSKy a pod.;

3.

budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických
chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie Min.: 10 000
doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany
Max.: 50 000
na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba
a
obnova
cykloturistického
značenia
na
existujúcich
cykloturistických trasách a pod.

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa):
Prijímateľmi sú:
1.
obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
2.
združenia obcí s právnou subjektivitou (s priemerným počtom obyvateľov do 1 000
vrátane).
Pozn.: V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale
investície môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov. Zoznam obcí do 1000
obyvateľov k 31.12.2014 je uvedený v prílohe č. 3.7 tejto výzvy.
Bližšie info: http://www.apa.sk/index.php?navID=546
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