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VÝZVA AJ PRE VÁS:
„Nech sa nám netúlajú“
Nadácia Jednota COOP spolu so spoločnosťou
Nestlé Slovensko, s.r.o. a COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo realizujú XII. ročník
grantového programu Nech sa nám netúlajú.
Oprávnení žiadatelia:
- všetky organizácie
- fyzické osoby
- združenia
- základné a umelecké školy
- centrá voľného času
- iné subjekty, ktoré splnia podmienky účasti.
Cieľ: poskytnúť deťom alternatívu trávenia voľného času so zameraním na podporu pohybových
aktivít v zdravom prostredí hlavne u detí a mládeže, ako aj na kultúrnu a umeleckú oblasť, pričom
Projekt sleduje aj cieľ dať šancu mladým talentom.
Zmyslom programu je „dostať deti z ulice“, motivovať ich, aby našli cestu k svojim záľubám, rozvíjali
svoje nadanie a naučili sa aktívne a zmysluplne využívať svoj voľný čas.
Prijímanie žiadostí: od 02.11.2015 do 29.02.2016 (rozhodujúci je dátum odoslania).
Finančná náročnosť projektu, na ktorý je určený grant, by nemala prekročiť sumu 1 500 €.
Vyhodnocovanie víťazných projektov bude prebiehať v 2 kolách:
Prvé kolo Hodnotiaca komisia do 15.03.2016 vyhodnotí, dva najlepšie projekty, ktoré potom
postúpia do druhého kola kde sa vyberie za každý región 1 projekt Informácie o víťazných
projektoch budú zverejnené v mesiaci máj na webovej stránke.
Bližšie info: http://www.coop.sk/sk/zakaznik/nadacia-jednotacoop/nech-sa-nam-netulaju/xii-rocnik

Schválený štátny rozpočet dáva
samosprávam jasnejšiu predstavu
Bratislava 23. novembra 2015 – Schválený štátny rozpočet na rok 2016 sa v porovnaní
s minulými rozpočtami viac približuje predstavám miest a obcí.
Myslí si to výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány, ktorý vyzdvihuje
zvýšený podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb na 70%. „Tým sa zvýši miera
samofinancovania samospráv. Zároveň sa podporí princíp samosprávneho rozhodovania a teda
rozpočtovej voľnosti nielen pri zabezpečovaní rozsahu a kvality verejných služieb poskytovaných
obyvateľom, pri financovaní investičných potrieb, ale aj pri odmeňovaní zamestnancov
samospráv,“ vyzdvihuje pozitíva rozpočtu Jozef Turčány. Zároveň však tvrdí, že „mestá a obce
očakávali viac prostriedkov pre financovanie prenesených kompetencií zo štátu.“ Združenie miest
a obcí Slovenska v rozpočte na rok 2016 privítalo navýšenie finančných zdrojov na podporu
bývania. Okrem zatepľovania bytov si viac zdrojov vyžiadajú aj potreby miest a obcí pri výstavbe
nájomných bytov.
Parlamentom schválený zákon o poplatku za miestny rozvoj ešte bude potrebovať podpis pána
prezidenta. Pre mestá a obce bude predstavovať nielen ďalší možný zdroj príjmov, ale jeho
schválením sa vychádza v ústrety najmä tým mestám a obciam, ktoré dlhodobo avizovali negatívne
vplyvy veľkých investičných a developerských projektov na lokálny život. „Tento dobrovoľný
poplatok v prípadoch zodpovedného nastavenia zastupiteľstvami môže podporiť verejný záujem a
najmä mestám pomôcť v ich ďalšom rozvoji,“ približuje očakávania Jozef Turčány.
Zdroj: http://www.zmos.sk/schvaleny-statny-rozpocet-dava-samospravam-jasnejsiu-predstavu.phtml?id3=0&module_action__58615__id_art=23427#m_58615

Združenie miest a obcí Slovenska
oceňuje navýšenie peňazí na podporu bývania
Bratislava 24. november 2015 – Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje rozhodnutie
o navýšenie dotácie na podporu bývania na tento rok o čiastku 15 miliónov eur.
„Navýšenie finančného objemu o 15 miliónov do konca tohto roka je dobrou správou pre mestá
a obce, ktoré vďaka tejto dotácii dokážu vytvárať ďalšie nájomné byty. Pridanú hodnotu vidíme aj
v podpore miestnej a regionálnej ekonomiky z hľadiska pracovných príležitostí a v celkovej
podpore stavebného priemyslu,“ konštatuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal
Sýkora. Podľa jeho slov je dobré, ak príslušné ministerstvá akceptovali požiadavku ZMOS, ktorá
vychádzala z reálnych skúseností a potrieb miest a obcí. „Je dobré, ak pozorne sledujeme trendy
v samospráve, vďaka čomu dokážeme argumentovať, a tak získavať podporu pre veci, ktoré
mestá a obce potrebujú. Tak ako v tomto prípade, ktorý dokazuje, že naše rokovania boli úspešné,“
uzatvára Michal Sýkora.
V nedávno schválenom štátnom rozpočte pre nasledujúci rok je na tento účel vyčlenených 10
miliónov eur. Predpokladáme, že priaznivý ekonomický vývoj umožní v priebehu budúceho roka
ďalšie navýšenie objemu financií, čo by znamenalo pokračovanie v trende zvýšenej podpory
nájomného bývania pre obyvateľov miest a obcí. Okrem financií určených na podporu nájomného
bývania štátny rozpočet počíta aj s ďalším objemom zdrojov, a to napríklad na zatepľovanie, čo sa
tiež pozitívne prejaví nielen na investičných aktivitách či podpore lokálnej zamestnanosti, ale aj na
energetických a finančných úsporách nájomcov.
Zdroj:http://www.zmos.sk/zdruzenie-miest-a-obci-slovenska-ocenuje-navysenie-penazi-na-podporu-byvaniaphtml?id3=0&module_action__58615__id_art=23430#m_58615

Výzva pre podporu duševného
zdravia 2015
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácií na podporu duševného zdravia pre rok 2015.
Oprávnení žiadatelia:
- právnická osoba
- fyzická osoba -podnikateľ,
ktorá má osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj alebo doklad o spôsobilosti
vykonávať výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva podľa osobitného predpisu najmenej po dobu
troch rokov.
Cieľom verejnej výzvy je podpora:
- programov
- iniciatív
- aktivít
zameraných na oblasť duševného zdravia, ktoré súvisia s plnením „Plánu realizácie úloh
Národného programu duševného zdravia na obdobie rokov 2014 – 2015“.
Okruhy podpory v oblasti duševného zdravia pre rok 2015 sú:
- podpora zariadení poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť pri uplatňovaní moderných trendov
liečby v súčasnej psychiatrii
- realizácia preventívno-edukačných kampaní so zameraním sa na problematiku duševného
zdravia, boj s depresiou, prevenciu suicídií, destigmatizáciu.
Maximálna výška je 35 000 €, minimálna výška je 7 000 €.
Dátum do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie je 14. 12. 2015.
Bližšie info: http://www.health.gov.sk/Clanok?verejna_vyzva_2015_dusevne_zdravie

Kancelária programu Zelená škola –
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
vyhlasuje
Grantový program pre školské projekty
Pomáhame vyrásť 2015/16
s podtitulom „Zodpovedné stravovanie“
Cieľ
Cieľom piateho ročníka grantového kola programu „Pomáhame vyrásť“ je podporiť praktické
aktivity škôl zamerané na tému potraviny s prepojením na šetrenie energiou, vodou a
minimalizáciou odpadu.
Téma potraviny a s ňou súvisiace zodpovedné stravovanie sa objavuje vo výučbe pri realizácií
prierezovej témy Environmentálna výchova. Na tému potraviny sa často pozeráme len zo
zdravotného aspektu. V tomto roku chceme poukázať na to, ako súvisia potraviny s našou
spotrebou energií, ktorá je potrebná nielen na pestovanie, spracovanie a dovážanie potravín, ale
aj na prípravu jedál, ich uskladňovanie a likvidáciu potravinového odpadu.
Globálny pohľad na potraviny prostredníctvom praktických činov na škole bude slúžiť aj ako
motivačný príklad pre ďalšie školy, miestnu komunitu, alebo pre rodičov.
Uchádzači o grant
Materské, základné a stredné školy.
Termíny
Vyhlásenie výzvy: 15. októbra 2015.
Uzávierka prijímania žiadostí: 15. decembra 2015.
Vyhlásenie výsledkov: 15. januára 2016.
Realizácia projektov: marec – jún 2016.
Program podporí 10 školských projektov, ktoré sa zamerajú na:
• aktivity zamerané na praktické šetrenie potravín s prepojením na tému energia, vody a
odpad v školskom prostredí a prenos návykov aj do domáceho prostredia;
• zavedenie trvalých úsporných opatrení na škole súvisiacich s prípravou a distribúciou
jedla (elektrická energia, voda, minimalizácia odpadu, jeho znovupoužívanie a v prípade jeho
produkcie jeho vyseparovanie a pod.);
• vytvorenie a propagácia informačných kampaní zameraných na globálny pohľad na
potraviny a znižovanie vplyvov na životné prostredie;
• zavedenie systému zeleného obstarávania/nakupovania/manažmentu
• experimenty so solárnymi varičmi, solárnymi chladničkami, solárne sušičky ovocia
• zavedenie trvalých opatrení pre minimalizáciu odpadu z desiat/v školskom bufete/jedálni, jeho
triedenie a kompostovania na škole;
• vytvorenie kompostoviska so zavedením zberu bioodpadu v škole (nielen záhradný
bioodpad);
• inovatívne formy vzdelávania - rovesnícke vzdelávanie, zážitkové kurzy a exkurzie... (aktivity
by mali spĺňať kritéria environmentálneho výučbového programu, ktoré nájdete na
www.spirala.sk/vyucba/kriteria-evp).
JEDNÝM Z HLAVNÝCH KRITÉRIÍ GRANTOVEJ VÝZVY JE REÁLNA/MERATEĽNÁ POZITÍVNA
ZMENA V MIN. JEDNEJ Z TÝCHTO OBLASTÍ: VODA, ENERGIA, ODPAD, ZELENÉ
OBSTARÁVANIE s prepojením na potraviny.
Bližšie info: http://www.zelenaskola.sk/pomahamevyrast

OZNAM Ministerstva financií
DOTÁCIE MF SR
Ministerstvo financií oznamuje,
že v súlade s § 5 ods. 3
Výnosu Ministerstva financií SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva
financií SR, bude prijímať žiadosti o dotácie na rozpočtový rok 2016 v dňoch od 1.1.2016 do
31.3.2016.
V tomto čase bude sprístupnený elektronický formulár žiadosti a bude zverejnená aj výzva na
predkladanie žiadostí na rok 2016.
Žiadosti podané v inom čase ministerstvo nebude môcť vybaviť.
Oprávnení žiadatelia
- obec
- vyšší územný celok
- občianske združenie
- nadácia
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
- neinvestičný fond
- záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou
- registrová cirkev alebo náboženská spoločnosť
- Slovenský Červený kríž.
Bližšie info: http://dotacie.mfsr.sk/

Kultúra národnostných menšín
na rok 2016
Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na
rok 2016.
Oprávnení žiadatelia:
- obec
- vyšší územný celok
- občianske združenie
- nadácia
- záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
- neinvestičný fond so sídlom na území SR
- registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť
- právnická osoba zriadená osobitným zákonom
- medzinárodná organizácia registrovaná na území SR
- rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
celok alebo obec
Program Kultúra národnostných menšín sa člení na:
- zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
- výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín,
- interetnický a interkultúrny dialóg a porozumenie medzi národnostnou väčšinou a národnostnými
menšinami a etnickými skupinami.
Žiadateľ predkladá len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorá môže pozostávať z viacerých
projektov, zaradených do jedného alebo viacerých podprogramov, ktoré nájdete na doleuvedenej
stránke.
Minimálna výška dotácií: 500 €, maximálna výška dotácie: 150 000 €.
Minimálna výška spolufinancovania projektu 5 %.
Termín predkladania žiadostí je do 18.1.2016.
Bližšie info: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2016/

Výzva na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie na financovanie
projektov v oblasti prevencie kriminality
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality vyhlásila
"Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie
projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016"
Priority

1. Znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti (najmä:
závažná a organizovaná trestná činnosť; obchodovanie s drogami;
obchodovanie s ľuďmi; sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia;
počítačová kriminalita; eliminácia propagácie kriminality prostredníctvom
všetkých druhov médií; hospodárska a majetková trestná činnosť; korupcia;
obchodovanie so zbraňami a cezhraničná trestná činnosť;);
2. zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí (najmä: začleňovanie prevencie
kriminality do koncepcií rozvoja krajov a obcí; vytvorenie komplexného
prístupu k bezpečnosti v sociálne vylúčených a iných rizikových skupinách;
zvyšovanie pocitu bezpečia obyvateľov a návštevníkov);
3. Prevencia kriminality v rizikových skupinách (najmä: deti a mládež ženy;
seniori; rodina; sociálne vylúčené komunity, t.j. nezamestnaní, bezdomovci,
zdravotne a telesne postihnutí, osoby prepustené z výkonu trestu –
účinnejšia resocializácia páchateľov trestných činov; prvopáchatelia
trestných činov; recidivisti – boj proti recidíve; prevencia páchania trestnej
činnosti z rodovo, rasovo a nábožensky motivovanej nenávisti; prevencia
páchania trestnej činnosti na LGBT – lesbických, gay, bisexuálnych a
transrodových osobách );
4. Pomoc obetiam trestných činov (najmä: poradenstvo a pomoc obetiam;
zvlášť zraniteľné skupiny – deti a mládež, ženy, seniori, národnostné
menšiny, obete domáceho násilia.).

VYHLASOVATEĽ:
Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
TERMÍN UZÁVIERKY: 14. január 2016
TRVANIE PROJEKTU: rok 2016
Adresa na predkladanie žiadostí:
Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra č.1, 974 05 Banská Bystrica
Bližšie info: http://www.minv.sk/?vyzva-rvpk-2016

Granty EHP a Nórska:
Možnosť uchádzať sa o podporu
realizácie bilaterálnych aktivít
prostredníctvom bilaterálneho fondu
na národnej úrovni pre rok 2015 stále otvorená!
Ak máte záujem zorganizovať podujatie, konferenciu, seminár, či workshop, alebo sa na ňom
zúčastniť, prípadne vycestovať na študijnú cestu v rámci kultúrnej, environmentálnej alebo
sociálnej oblasti, Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre granty EHP a
Nórska otvoril dňa 7.8.2015 možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít
zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými
štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom) prostredníctvom bilaterálneho fondu na

národnej úrovni. Národný bilaterálny fond je otvorený do 7.1.2016, resp. do vyčerpania
vyčlenených finančných prostriedkov pre jednotlivé tematické komponenty v roku 2015.
Bližšie informácie, ako aj samotné oznámenie o otvorení bilaterálneho fondu na národnej
úrovni pre rok 2015 nájdete na http://www.eeagrants.sk/-bilateralny-fond-na-narodnej-urovni-pre-rok-2015otvoreny-/ .

Výzva č. 1 / 2016
Fondu na podporu umenia
Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) 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. (ďalej len „zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 2
- Kultúrne podujatia, aktivity a časopisy, na nasledujúce podprogramy:
- Podprogram 2.1 Prehliadky, festivaly, súťaže
- Podprogram 2.2 Aktivity kultúrnych a umeleckých centier
- Podprogram 2.3 Vydávanie časopisov
Cieľom programu je podporiť projekty nekomerčného umenia realizovaného na Slovensku, najmä
v oblasti divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry, medziodborových umeleckých a
kultúrnych aktivít a ľudovej kultúry.
Program 2 nepodporuje aktivity z oblasti amatérskej umeleckej tvorby, kultúrno-osvetovej činnosti
a voľnočasové aktivity, mobility a prezentáciu v zahraničí, interné aktivity škôl, aktivity
národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva, aktivity krajanských organizácií a
inštitúcií za-hraničných Slovákov/Sloveniek, projekty celoročnej činnosti, inštitucionálnu podporu
subjektu, materiálové a technické vybavenie, vydávanie vysokoškolských učebníc a skrípt,
publikácií k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov, účelových publikácií,
prehľadových knižných publikácií bez redaktora, kníh, časopisov a CD nosičov určených na
darovanie alebo mimo predaja.
Oprávnení žiadatelia:
- fyzická osoba – živnostník,
- právnická osoba oprávnená na podnikanie na území SR,
- vyšší územný celok alebo obec,
- rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VUC alebo obec,
- občianske združenie so sídlom v SR,
- nadácia so sídlom v SR,
- záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území SR,
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území SR,
- neinvestičný fond na území SR,
- vysoká škola na území SR, ktorá realizuje študijný odbor umenie,
- organizácie s medzinárodným prvkom,
- právnická osoba zriadená zákonom.
Výška povinného spolufinancovania projektu: 20%.
Ukončenie predkladanie žiadostí: 08.01.2015.
Bližšie info: http://fpu.sk/wp-content/uploads/2015/11/V%C3%BDzva_1_16.pdf
VÝZVA
NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ROK 2016
PODPORA A OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vyhlasuje výzvu na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2016.

Oprávnení žiadatelia:
- obec
- vyšší územný celok
- občianske združenie
- nadácia
- záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
- neinvestičný fond so sídlom na území SR
- registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť
- medzinárodná organizácia registrovaná na území SR
- rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je VUC alebo obec
- fyzická osoba, ktorá je občanom SR, má trvalý pobyt na území SR a dovŕšila vek 18 rokov
- fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území SR, alebo právnická
osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území SR
Účely:
- posilnenie efektívnosti vymáhateľnosti ľudských práv a slobôd a podporu aktívnej občianskej
spoločnosti
- podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti ľudských práv a slobôd
- podporu vzdelávania a školenia v oblasti ľudských práv a slobôd
- zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti poznania svojich práv a povinností
- poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc v oblasti ľudských práv a
slobôd
- analytickú, expertnú a edičnú činnosť v oblasti ľudských práv a slobôd
- podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti
ľudských práv a slobôd
- zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok
- výdavky neziskových organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv
a slobôd.
Minimálna suma požadovanej dotácie je 5 000 €.
Maximálna suma požadovanej dotácie je 50 000 €.
Minimálna výška spolufinancovania projektu je najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu
projektu.
Dátum uzávierky: 1.2.2016.
Bližšie info: https://www.mzv.sk/ministerstvo/dotacie_zo_statneho_rozpoctudotacie_zamerane_na_podporu_a_ochranu_ludskych_prav_a_slobod
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