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Grantový program Projekty zamestnancov
Nadácia Volkswagen Slovakia otvorila grantový program ,,Projekty zamestnancov”, ktorého
cieľom je:
- podporiť verejnoprospešné aktivity a dobrovoľnícku činnosť zamestnancov spoločnosti
Volkswagen Slovakia,
- podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci,
- podporiť participáciu v rámci komunít.
Oprávnení žiadatelia:
- občianske združenia,
- školy,
- predškolské zariadenia,
- verejnoprospešné organizácie.
Jeden zamestnanec môže získať podporu iba pre jeden zamestnanecký projekt za kalendárny
rok.
Kľúčové oblasti pre podporené projekty na rok 2016:
- vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, pohybovej a dopravnej výchovy,
- vzdelávanie pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva.
Maximálna suma podpory je 1 000 € na projekt.
Prijímanie žiadostí o grant:
online na webovej stránke: www.nadacia-volkswagen.sk od 13.4.2016 do 15.5.2016 (1x
vytlačenú zaregistrovanú verziu žiadosti o grant podpísať a zaslať na adresu Nadácie
Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava)
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/otvorenie-druheho-kola-grantoveho-programu-projekty-zamestnancov/

Európa v mojom regióne 2016
Europe In My Region je komunikačná kampaň na úrovni EÚ, ktorej zámerom je povzbudiť
občanov, aby spoznali projekty financované z EÚ vo svojom okolí a dozvedeli sa o nich niečo
viac. Po prvýkrát v tomto roku sa verejnosť v rámci štyroch rôznych iniciatív (dni otvorených
dverí, hľadanie pokladu, fotografická súťaž a blogová kampaň) zapojí do návštev projektov a
zverejňovania fotografií a zážitkov na sociálnych sieťach.
Interaktívna mapa Dní otvorených dverí projektov EÚ:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/inform-network/map/

Spojme sa pre dobrú vec 2016
Máte nápad ako zlepšiť vzťahy vo vašej komunite? Ako zapojiť do diania komunity mladšiu i
staršiu generáciu a znevýhodnené skupiny obyvateľov? Radi by ste viac spoznali ľudí v blízkosti
bydliska, aktívne skupiny pôsobiace vo vašom okolí a rozmýšľate o vhodnej forme aktivít pre tieto
komunity?
Nadácia Orange ponúka v roku 2016 priestor nápadom aktívnych ľudí, ktorí chcú prispieť k
zlepšeniu vzájomných vzťahov a k pozitívnemu dianiu v komunite, či nachádzať riešenia na
spoločné problémy.

CIELE PROGRAMU SÚ:
- podpora verejnoprospešných užitočných nápadov s dlhodobým dopadom a so zabezpečením
udržateľnosti, ktoré prispievajú k pozitívnemu dianiu v komunite, utužujú dobré medziľudské a
sociálne vzťahy, podporujú vznik alebo udržateľnosť komunitných priestorov
- podpora dobrovoľníctva, občianskeho aktivizmu a prepájanie komunít
- riešenie skutočných potrieb komunity so zapojením dobrovoľníkov, ľudí z komunity, rôznych
vekových kategórií, záujmov
- prinášanie pozitívnych zmien v prostredí, v ktorom obyvatelia žijú a ktoré je im blízke
- podpora nápadov na riešenie celospoločenských problémov, ktoré ovplyvňujú miestne komunity
- priame zapojenie znevýhodnených skupín do realizácie (starší ľudia, azylanti, ľudia bez
domova, nezamestnaní a ďalší ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením, ľudia so
zdravotným znevýhodnením).
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O PODPORU
O podporu sa v grantovom programe môžu uchádzať:
- neformálne skupiny aktívnych občanov (zastúpené fyzickou osobou, s ktorou bude v prípade
podpory projektu podpísaná zmluva)
- mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy)
- kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.)
Do grantového programu môže byť jedným subjektom predložený maximálne 1 projekt.
V PROGRAME MÔŽU BYŤ PODPORENÉ
- Komunitné aktivity s dlhodobým dopadom a so zabezpečením udržateľnosti: vzdelávacie,
kultúrno-spoločenské aktivity, využívanie a vytváranie lokálnych komunitných priestorov
- Vzdelávacie aktivity: zamerané napr. na zachovanie tradičných zručností, na zvyšovanie
povedomia a poznatkov o miestnych lokalitách, raritách, inšpiratívnych rodákoch, na vzdelávacie
aktivity podporujúce prepojenie znevýhodnených skupín s ďalšími komunitami, komunitné či
medzigeneračné vzdelávanie a pod.
- Kultúrno-spoločenské aktivity: napr. pravidelné kultúrne podujatia, ktoré podporujú miestne
zvyklosti, približujú miestnym komunitám umenie, tradície, pravidelné inšpiratívne komunitné
stretnutia, aktivity reagujúce na aktuálne spoločenské dianie a pod.
- Využívanie a vytváranie lokálnych komunitných priestorov: napr. vytváranie zelených či
oddychových zón pre komunitu, obnova komunitných priestorov s uvedením následných
komunitných aktivít a pod., výstavba a rekonštrukcia športovísk slúžiacich pre miestnu komunitu
- Iné zmysluplné aktivity podporujúce komunitný rozvoj, dobrovoľníctvo a zapojenie
znevýhodnených skupín do aktivít
Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 EUR.
ČASOVÝ HARMONOGRAM
Vyhlásenie grantového programu: 25. apríl 2016
Uzávierka prijímania projektov: 19. máj 2016, o 24.00 hod. Do tohto termínu musia byť
projekty odoslané.
Plán aktivít: realizáciu projektu je potrebné plánovať od polovice júna do konca októbra 2016.
Výsledky hodnotiaceho procesu: od 10. júna 2016 na web stránke Nadácie Orange
Termín vyúčtovania projektu: do 30.novembera 2016.
Bližšie info: https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-komunitny-rozvoj-teraz-realizujeme-spojme-sa-pre-dobru-vec

Postav s nami naše mestá na nohy
už po desiatykrát!
Prihlasovanie firemných dobrovoľníkov na Naše Mesto 2016 spúšťame už 5. mája
Pridaj sa k viac ako 35 tisícom dobrovoľníkov, ktorí od roku 2006 menia tvár našich miest k
lepšiemu na najväčšom podujatí firemného dobrovoľníctva na Slovensku a v strednej Európe

Naše Mesto. Tento rok sa podujatie uskutoční 10.-11. júna a my sme pre Teba pripravili viac ako
400 dobrovoľníckych aktivít v 28 mestách Slovenska.
Vytvorme spoločný príbeh
Aj niekoľko hodín môže zmeniť veľa. Prostredníctvom maľovania ihrísk, čistenia parkov, sadenia
zelene, výletov s klientmi či odovzdávaním zručností sa dobrovoľník stáva súčasťou príbehu tých,
ktorým pomáha. „Pre mňa osobne je cťou pracovať v spoločnosti, ktorá sa snaží svojich
zamestnancov zapájať a motivovať k dobrovoľníckym a iným verejnoprospešným aktivitám.
Nášho Mesta som sa zúčastnila aj preto, lebo bolo zapojené moje rodné mesto, a to dokonca
aktivitou na sídlisku, na ktorom som vyrastala,“ spomína Mária z Trnavy, ktorá sa zúčastnila
podujatia Naše Mesto v minulých ročníkoch.
Prihlasovanie spúšťame 5. mája
Staň sa i Ty súčasťou mozaiky pozitívnych zmien a prihlás sa na Naše Mesto ako dobrovoľník.
Prihlasovanie otvárame už 5. mája o 10:00. Na www.nasemesto.sk si vyber aktivitu a prihlás
seba aj kolegov. Ukáž, že Ti záleží na meste, v ktorom žiješ.
Ale to nie je všetko!
Súčasťou júnového maratónu dobrovoľníctva je i Pro Bono Maratón. Dobrovoľníci z firiem, najmä
kreatívci z reklamných a PR agentúr budú bezplatne 12 hodín venovať riešeniu konkrétnej
potreby či problému neziskovky.
Novinkou tohto ročníka budú Workshopy a tréningy pre neziskové organizácie. Experti z firiem sa
o svoje skúsenosti z rôznych oblastí, ako napr. HR, online marketing, právo, projektový
manažment a i. podelia s neziskovými organizáciami. Vďaka týmto cenným radám budú môcť
neziskovky svoje poslanie plniť oveľa efektívnejšie.
Zdroj: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/postav-s-nami-nase-mesta-na-nohy-uz-podesiatykrat/1867?utm_source=Zodpovedn%C3%A9+podnikanie+Sum%C3%A1r+%C4%8Dl%C3%A1nkov&utm_campaign=363
650d4b5-Zodpovedne+podnikanie+RSS&utm_medium=email&utm_term=0_688c1cfde6-363650d4b5-325744253

Cena za environmentálnu výchovu Živel
Živly sú tu s nami od nepamäti. Sú darcami a inšpirátormi života. Počas pätnásťročnej spolupráce
Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica so školami sme sa stretli s mnohými živlami.
Učiteľmi, žiakmi a školami, pevnými vo svojom presvedčení, že konajú správnu vec.
Niektorí pôsobia ako uragán a spôsobujú malé zemetrasenia, iní sú nenápadní ako tichá voda či
jemný vánok. Spája ich však jedno – hľadajú a nachádzajú inovatívne a efektívne cesty
v environmentálnej výchove a ukazujú nové prístupy. Sú živlami v našich životoch. Preto sme sa
rozhodli ich podporiť a oceniť prostredníctvom ceny za environmentálnu výchovu Živel.
Poznáte:
 učiteľa, ktorý vďaka svojmu nadšeniu nadchol celú školu a spolu s ostatnými zmenil
atmosféru na škole?
 žiaka, ktorý má inšpiratívne nápady, motivuje spolužiakov a vďaka svojim nápadom mení
svet?
 školu, ktorá podporuje environmentálne aktivity a ktorú je radosť navštevovať?
Nominujte ich!
AKO: jednoducho online na www.cenazivel.sk
KEDY: od 22.4. do 31.5. 2016

KOHO: nominovať môžete všetkých žiakov, študentov a učiteľov materských, základných
a stredných škôl a všetky materské, základné a stredné školy na Slovensku
PREČO: oceňme tých, ktorí robia výnimočné veci
Odborná porota vyberie v každej kategórii (žiak/učiteľ, škola) piatich finalistov, z ktorých bude
v každej kategórii ocenený jeden víťaz. Slávnostné odovzdanie ceny Živel sa bude konať v
októbri 2016 v Bratislave za účasti mnohých učiteľov a ostatných osobností zo slovenského
školstva.
Zdroj: http://www.zivica.sk/sk/zivel/zivel

Výzva na predloženie žiadostí
o financovanie rozvojového projektu
ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2016
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“)
oznamuje, že z rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR na rok 2016 vyčlenilo účelové finančné prostriedky
v celkovej výške 35 324 eur na financovanie rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v
školách 2016“.
Prioritné témy výzvy
Aktivity a programy zamerané na:
- formovanie vzťahu k zdravému životnému štýlu,
- ochranu telesného a duševného zdravia,
- ústne a dentálne zdravie,
- prevenciu alergií a respiračných problémov,
- skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách,
- odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevenciu rizikového správania (násilie,
šikanovanie, záškoláctvo, agresivita, delikvencia, kriminalita, drogové závislostí, zneužívanie,
prejavy extrémizmu, terorizmu, HIV/AIDS, obchodovanie s ľuďmi),
- zapojenie sa do programu Škola priateľská deťom.
Žiadateľ
Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d zákona č. 597/2003 Z. z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“) zriaďovateľom škôl, v ktorých vzdelávanie sa považuje za
sústavnú prípravu na povolanie (ďalej len „žiadateľ“).
Trvanie projektu
Realizácia rozvojového projektu sa môže začať najskôr od 4. septembra 2016 a všetky aktivity
musia byť ukončené do 11. decembra 2016.
Vyplnenú žiadosť žiadateľ zašle odboru školstva okresného úradu v sídle kraja do 15. mája 2016
s označením na obálke „Zdravie a bezpečnosť v školách 2016“.
Maximálna výška finančného príspevku MŠVVaŠ SR v roku 2016 sa stanovuje takto:
- pre projekty s celoslovenskou pôsobnosťou 6 000,- eur
- pre projekty s regionálnou pôsobnosťou 3 000,- eur (zapojenie minimálne 7 škôl),
- pre projekty s miestnou pôsobnosťou 2 000,- eur.
Bližšie info: https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-financovanie-rozvojoveho-projektu-v-oblasti-podporyzdravia-a-zvysenie-bezpecnosti-v-skolach/

Grantový program Vedieť viac
Nadácia Tatra banky podporí aktívne skupiny pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia
„chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec. Podporí

vysokoškolských učiteľov, vedeckých a organizačných pracovníkov, študentov aj odborníkov z
externého prostredia, ktorí sa snažia o maximálne možné využitie a rozšírenie vzdelávacieho
procesu, odborného rastu pedagógov a študentov, o prepojenie vzdelávacieho procesu s
potrebami praxe alebo o zvýšenie spoločenského statusu vysokých škôl, ich pedagogických,
vedeckých a riadiacich zamestnancov a študentov. Podporí aktivity, projekty alebo programy
mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vznikli s cieľom rozvíjať vzdelávanie na
slovenských vysokých školách.
Cieľová skupina:
Mimovládne, neziskové organizácie, založené odborníkmi z externého prostredia mimo
vysokých škôl (napríklad aj slovenské think-tanky), ktoré realizujú svoje programy s cieľom
rozvíjať vzdelávanie na slovenských vysokých školách a ktoré sa snažia o rozšírenie
vzdelávacieho procesu, odborného rastu pedagógov a študentov, o prepojenie vzdelávacieho
procesu s potrebami praxe alebo o zvýšenie spoločenského statusu vysokých škôl.
Kritériá programu:
Obsahové kritériá programu:
Projekty musia byť zamerane na:
• rozširovanie poznania v rámci jednotlivých učebných predmetov alebo vedných odborov či
disciplín,
• zlepšovanie vzdelávacích, ale aj organizačných metód a metodik,
• rozvoj vedeckej/odbornej činnosti učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov na
vysokých školách,
• aplikovanie získaných poznatkov v praxi,
• zlepšenie spoločenskej angažovanosti učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov
vysokých škôl.
Technické kritériá programu:
• Finančne prostriedky budú poskytované na realizáciu aktivít opísaných v predloženom projekte.
• Realizáciu projektu naplánujte od začiatku septembra 2016 do konca augusta 2017.
• Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať každý projekt je 5 000 EUR.
• Nadácia Tatra banky vyčlenila na tento program maximálne 30 000 EUR.
• Finančné prostriedky z daru Nadácie Tatra banky nemôžu byť použité na základné vybavenie
škôl, budovanie infraštruktúry, študijné pobyty, voľnočasové aktivity študentov či aktivity, ktoré
nesúvisia so vzdelávacou alebo vedeckou funkciou vysokých škôl.
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/vediet-viac/

Nápad pre 3 generácie
Grantový program
NADÁCIE POŠTOVEJ BANKY
Program je venovaný deťom – mladým ľuďom – aktívnym ľuďom – seniorom, ktorým je blízka
myšlienka dobrovoľníctva.
V prvej fáze programu NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY na základe rozhodnutia hodnotiacej
komisie podporí nápady v maximálnej hodnote 19 500 €. Následne verejnosť svojím hlasovaním
rozhodne, ktorý z podporených nápadov získa mimoriadnu prémiu 500 € na lepšiu realizáciu
projektu. NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY poskytne finančné prostriedky na realizáciu grantov,
ktoré majú zmysel pre komunitu, na ich realizácii sa budú spolupodieľať 3 generácie a nápady
budú originálne a trvalo udržateľné.
O finančnú podporu sa môžu uchádzať:
- aktívni občania a iniciatívy,
- verejnoprospešné organizácie,
- školy,
- zariadenia pre seniorov,
- samosprávy.

Témy programu:
- sociálna starostlivosť,
- zdieľanie skúseností, zručností a vedomostí – podpora vzdelávania,
- aktívneho využitia voľného času, rozvoj telovýchovy,
- obnova/úprava verejných priestranstiev,
- zdravý životný štýl a voľnočasové aktivity,
- kultúra a umenie.
Jeden nápad môže získať maximálnu podporu 2 000 EUR. Vďaka hlasovaniu verejnosti môže
získať navyše 500 EUR.
Kritériá hodnotenia:
Počet a miera zapojenia ľudí 3 generácií na tvorbe a realizácií nápadu. Prínos pre komunitu –
projekt prispieva k zbližovaniu obyvateľov a k rozvoju komunitného života. Originalita a
inovatívnosť. Aktivity nápadu budú realizované dobrovoľníkmi. Výsledky nápadu budú dlhodobo
udržateľné. Efektivita využitia finančných prostriedkov.
Predloženie nápadu:
Žiadosti o grant prijímame iba cez elektronický systém https://nadaciapostovejbanky.egrant.sk/.
Do formulára možno vstupovať opakovane a dopĺňať ho.
Uzávierka prijímania žiadostí je 6. júna 2016 o 24.00 hod. Žiadosti zaslané po uzávierke a
podané osobne/poštou nebudú hodnotené.
Bližšie info: http://www.pre3generacie.sk/

PROGRAMY PRE MLÁDEŽ
NA ROKY 2014 - 2020
Vyhlasovateľom PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ (ďalej len „programy“) je Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „ministerstvo“ alebo „MŠVVaŠ SR“).
Zabezpečujú sa na základe príkazu ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky číslo 54/2013, ktorý nadobudol účinnosť dňa 10. októbra 2013, a to prostredníctvom
príslušného odboru, ktorým je odbor mládeže. Implementačným orgánom programov je
IUVENTA. Programy vychádzajú zo Zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o
zmene a doplnení Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore práce s mládežou“). Programy
sú nástrojom ministerstva na plnenie cieľov aktuálnych a pripravovaných strategických
dokumentov Vlády Slovenskej republiky pre oblasť politiky voči mládeži, ktoré zdôrazňujú potrebu
väčšej investície do tých oblastí života mladých ľudí, ktoré sa ich týkajú. V nadväznosti na
politický rámec spolupráce v oblasti mládeže v Európskej únii programy podporujú ciele
dokumentu „Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže“, ktorý
Rada EÚ prijala dňa 27. 4. 2009.
Štruktúra programov
Program PODPORA mládežníckych organizácií
Program PRIORITY mládežníckej politiky
Program HLAS mladých
Program SLUŽBY pre mladých
Program KOMUNITA mladým
Program DÔKAZY o mladých
Bližšie info: https://www.iuventa.sk/sk/Granty/Nova-generacia-Programov-PRE-MLADEZ-na-roky-2014-2020/Vyzvy-aformulare.alej

Gömör Expo 2016
Tradične najnavštevovanejšie podujatie v regióne
Severné Maďarsko pre podporu hospodárskych a obchodných aktivít
bol XVIII. ročník výstavy Gömör Expo, ktoré sa uskutočnilo 5. – 8. mája 2016 v maďarskom
meste Putnok. K výstave sa pripojili slovenské mestá Tornaľa a Tisovec, kde sa uskutočnili
sprievodné akcie.
Výstava Gömör Expo je už skoro dve desaťročia každý rok najdôležitejším maďarsko –
slovenským podujatím, na ktorom sa prezentujú hospodárske a kultúrne hodnoty regiónu Gemer.
V súčasnosti patria do tohto regiónu z maďarskej strany okresy Putnok a Ózd a na slovenskej
strane okresy Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava.
V roku 2016 sa výstava Gömör Expo ďalej rozvíjala, čo ukazujú aj štyri základné prvky
výstavy:
Výstava (priemysel, poľnohospodárstvo, poľovníctvo, rybárstvo, cestovný ruch)
Kultúra (ľudová kultúra, popkultúra, technická kultúra)
Medzinárodné obchodné fórum (integrované rozvojové plány, projekty EÚ, úspechy Gemera)
• Obchodné fórum I.: Možnosti podpory EÚ pre malé a stredné podnikanie (miesto konania:
Mestský úrad Tornaľa, 5.mája 2016)
• Obchodné fórum II.: Rozvojové možnosti Gemera v integrovaných rozvojových plánoch
(miesto konania: Mestský úrad Putnok, 6. mája 2016)
Burza vzdelávania (prezentácia ľudských zdrojov Gemera, prezentácia škôl s odborných
vzdelávaním)
• Výstava stredných odborných škôl, konzultácia škôl so zástupcami obchodnej sféry (miesto
konania: Putnok, 6. mája 2016)
• Slávnostné otvorenie XVIII. ročníka Gömör Expo (miesto konania: Putnok, 6. mája 2016)
Sprievodné akcie:
• Kultúrne a spoločenské programy (6.- 8. mája 2016)
• Otvorenie letnej sezóny „zubačky“ v Tisovci (Tisovec, 7. mája 2016)
• Súťaž vo varení (8. mája 2016).

Výzva č. 12/2016 - aktuálna
Fond na podporu umenia 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. vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 6 Pamäťové a fondové inštitúcie, na nasledujúce podprogramy:
6.2 - Múzeá a galérie
6.2.1 - Odborné ošetrenie zbierkových fondov
6.2.2 – Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť
6.2.3 – Akvizícia múzeí a galérií
6.3 - Ochrana zbierkových fondov
Prioritou fondu v rámci Programu 6 je posilnenie úlohy pamäťových a fondových inštitúcii v
spoločnosti, skvalitňovanie stavu odbornej starostlivosti o existujúci zbierkový a knižničný fond
Slovenskej republiky, ich rozširovanie a sprístupňovanie širokej verejnosti, čím chce posilniť
občiansku participáciu na využívaní služieb a aktivít pamäťových a fondových inštitúcii.
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 16.5.2016.
Bližšie info: http://www.fpu.sk/vyzvy-2016/162-vyzva-c-12-2016-aktualna

Výzva na predkladanie žiadostí
v rámci prvej prioritnej osi programu
Informácie o výzve
Aktuálna od 04.05.2016 do 16.08.2016
Dňa 4. mája 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PoľskoSlovensko vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na
projekty. Výzva sa týka prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva cezhraničného územia“.
Pre výzvu budú platiť nasledovné špecifické podmienky:
Oprávnené budú len tie projekty, ktoré ukončia vecnú realizáciu do 30. októbra 2018, v ktorých
nebude vystupovať riziko poskytnutia štátnej pomoci a/alebo pomoci de minimis, a v ktorých
realizáciou naplánovaných vecných úloh bude dosiahnutý minimálne jeden s nasledovných
ukazovateľov programu:
 počet nových cezhraničných produktov cestovného ruchu;
 dĺžka nových, zmodernizovaných, alebo zdokonalených cezhraničných turistických
chodníkov;
 počet zmodernizovaných pamiatok kultúrneho dedičstva po reštaurátorských a
konzervačných prácach.
Na slovenskej strane oprávnené územie zahŕňa: Prešovský samosprávny kraj, Žilinský
samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji.
Termín na predkladanie žiadostí:
Výzva na predkladanie žiadostí trvá do 16.augusta 2016 do 16:15 hod.
Bližšie info: https://sk.plsk.eu/-/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-v-ramci-prvej-prioritnej-osi-programu

VÝZVA NA PODPORU ZDRAVIA PACIENTOV
SO ZRIEDKAVÝMI CHOROBAMI V SR
PRE ROK 2016
Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlásilo výzvu na podporu zdravia pacientov so zriedkavými
chorobami v SR pre rok 2016.
Oprávnení žiadateľ:
- Právnická osoba
- Fyzická osoba
Verejná výzva sa predkladá na realizáciu prioritne určenej úlohy pre rok 2016 z akčného plánu,
ktorá znie:
„podpora a rozvoj zdravotnej starostlivosti – vývoj národného špecializovaného
expertízneho pracoviska pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike, ktorej výstupom
bude podpora a rozvoj 1 až 2 plnohodnotných národných špecializovaných expertíznych
pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike, ktoré budú zapojené do
európskej referenčnej siete špecializovaných pracovísk pre zriedkavé choroby.“
Termín predkladania žiadostí: 30.6.2016.
Maximálna výška podpory 100 000 €
Minimálna výška podpory: 50 000 €
Z celkových nákladov na riešenie projektu možno poskytnúť dotáciu najviac do výšky 95 %
nákladov na projekt, pričom žiadateľ je povinný preukázať, že má na financovanie projektu
zabezpečených najmenej 5 % z iných zdrojov.
Bližšie info: http://www.health.gov.sk/Clanok?verejna-vyzva-podpora-zdravia-acientov-so-zriedkavymi-chorobami- 2016

Pracovné stretnutie

Foto: BBSK

Banskobystrický samosprávny kraj dňa 16. mája 2016 zorganizoval pracovné stretnutie
zamerané na činnosť verejno-súkromných partnerstiev a značenie regionálneho produktu.
Cieľom pracovného stretnutia bolo podporiť rozvoj vidieka otvorením diskusie o potrebe
a možnostiach podpory značiek „regionálny produkt“, predstaviť doterajšie skúsenosti a prax
v oblasti programu LEADER a rovnako aj prezentovať činnosť verejno-súkromných partnerstiev
v regióne.
Témy pracovného stretnutia boli vysoko aktuálne a veľmi zaujímavé:
1. Verejno – súkromné partnerstvá – podpora zo strany BBSK v r. 2014 – 2015,
https://www.bbsk.sk/eSlužby/Regionálnyrozvoj/Informácieoregióne/Podporarozvojavidieka.aspx

2. Prezentácia výsledkov doterajšej činnosti verejno – súkromných partnerstiev
v Banskobystrickom kraji:
 MAS Malohont (miestna akčná skupina)
http://www.malohont.sk/

 OZ Podpoľanie (občianske združenie)
http://www.podpolanou.sk/sk

 Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia
http://www.maspkp.sk/

 OZ Zlatá cesta (občianske združenie)
http://www.zlatacesta.sk/

 Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron
http://www.muranskaplanina.com/

3. Aktuálny stav implementácie LEADER/CLLD v podmienkach Slovenskej republiky
http://www.mpsr.sk/

4. Doterajšie skúsenosti držiteľov značky „regionálny produkt“
http://www.produkty.gemer-malohont.sk/
http://www.produkthont.sk/
http://www.produkt.podpolanou.sk/sk

5. Návrh postupu na rozšírenie a udržanie značiek „regionálny produkt“ v Banskobystrickom kraji
6. Aktivity vidieckeho parlamentu na Slovensku
http://www.vipa.sk/

7. Aktivity Vidieckej organizácie
v Banskobystrickom kraji

pre

komunitné

http://www.voka.sk/

8. Aktivity OZ Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja
http://bbvipa.webnode.sk/

aktivity

v oblasti

rozvoja

vidieka

Výzva č. 12/2016
predĺženie termínu predkladania žiadostí
Fond na podporu umenia 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. a v súlade
s ustanovením č. 63 prijatým Radou Fondu na podporu umenia predlžuje termín na
predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 6 - Pamäťové a fondové
inštitúcie, na nasledujúce podprogramy v rámci Výzvy č. 12/2016:
6.2 - Múzeá a galérie
6.3 - Ochrana zbierkových fondov
Žiadatelia môžu v danej výzve predkladať žiadosti do 23.5.2016.
Bližšie info: http://www.fpu.sk/aktuality#c171

Nová výzva Slovensko – Srbsko 2016
Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej
zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 26. februára 2001 v Bratislave,
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
vyhlasuje
verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja
(VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej
republike podľa § 12 ods. 2c zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Ciele výzvy
Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej
vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:
- príprava spoločných medzinárodných projektov;
- príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
- aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
- vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
- zbieranie výskumných materiálov;
- zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).
Oprávnení žiadatelia
Žiadosti môžu podávať právnické osoby a fyzické osoby výskumu a vývoja v Slovenskej republike
bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.
Požiadavky verejnej výzvy
1. Dátum vyhlásenia výzvy je 05. máj 2016, dátum uzavretia výzvy je 04. júl 2016.
2. Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 24
mesiacov na základe spoločných aktivít VaV.
3. Začiatok riešenia projektu je najskôr 01. 01. 2017. Najneskorší termín ukončenia riešenia
projektu je 31. 12. 2018.
4. Celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov v rámci tejto výzvy je 80
000 €.
5. Financovanie mobilít bude poskytnuté podľa schváleného rozpočtu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom agentúry počas trvania riešenia projektu.
Pokrytie nákladov v Slovenskej republike sa uskutoční podľa schváleného rozpočtu na bilaterálnu
medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu na roky 2017 a 2018.
6. Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je
limitovaný maximálnou sumou 4 700 EUR na celú dobu riešenia.
7. Spolupracujúci partneri z výskumno-vývojových organizácií na oboch stranách spoločne
vypracujú obsahovo totožné projekty.

8. V zmysle § 18 ods. 2 písm. f) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov
neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je čestné vyhlásenie slovenského žiadateľa, že má platné
osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.
Bližšie info: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/srbsko/slovensko-srbsko-2016

Akčný plán EÚ
pre elektronickú verejnú správu
na roky 2016 -2020
Európska komisia dňa 19.4.2016, v súlade so stratégiou digitálneho jednotného trhu, predstavila
svoje plány ako verejným orgánom pomôcť čo najlepšie využívať nové technológie. Akčný plán
pre elektronickú verejnú správu na roky 2016 -2020 modernizuje digitálne verejné služby a
navrhuje 20 opatrení, ktoré budú zavedené do konca roka 2017.
Komisia:
• vytvorí jednotnú digitálnu bránu, ktorá používateľom umožní získať všetky informácie, pomoc
a služby v oblasti riešenia problémov potrebné na efektívne cezhraničné pôsobenie,
• prepojí všetky obchodné registre a konkurzné registre a začlení ich do portálu elektronickej
justície,
ktorý
sa
stane
jednotným
kontaktným
miestom,
• vytvorí so správnymi orgánmi pilotný projekt, ktorý uplatní zásadu „len jedna registrácia“ pre
podniky v rámci EÚ. To znamená, že spoločnosti budú musieť poskytnúť administratívne
dokumenty orgánom verejnej moci len v jednej krajine EÚ, aj keď pôsobia aj v iných členských
štátoch
EÚ,
• pomôže členským štátom EÚ rozvíjať cezhraničné služby elektronického zdravotníctva, ako
je
elektronické
predpisovanie
liekov
a
súhrnné
údaje
o
pacientoch,
• urýchli prechod na elektronické obstarávanie, elektronické podpisy a vykonávanie zásady
„stačí len raz“ vo verejnom obstarávaní
Bližšie info ako i akčný plán EÚ: http://www.informatizacia.sk/aktuality-akcny-plan-eu-pre-elektronicku-verejnuspravu-na-roky-2016--2020/23097c

Oznámenie pre žiadateľov o podporu
na lesnícko-environmentálne
a klimatické služby a ochranu lesov na rok 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra týmto dáva do pozornosti záujemcom o predloženie žiadosti
o podporu formou platby na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov (ďalej
len „LEKS“) na rok 2016 Usmernenie MPRV SR č. 12511/2016 zo dňa 9.5.2016 k uplatňovaniu
ustanovenia § 48 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú
pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami rozvoja vidieka v zn. n. p. Podľa tohto
usmernenia je oprávnený na zaradenie do opatrenia LEKS aj žiadateľ, ktorý má schválený
projekt starostlivosti o lesný pozemok. V takom prípade žiadateľ predkladá ako povinnú
prílohu k žiadosti výpis z projektu starostlivosti o lesný pozemok.
Bližšie info: http://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-pre-ziadatelov-o-podporu-na-lesnicko-environmentalne-a-klimatickesluzby-a-ochranu-lesov-na-rok-2016/7585

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
DOM MATICE SLOVENSKEJ V ŽILINE
vypisuje XVIII. ročník celoslovenskej súťaže

triednych a školských časopisov
„PRO SLAVIS 2016„
pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a školských zariadení,
stredných škôl a škôl v zahraničí s výučbou jazyka slovenského.
Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Dom Matice slovenskej v Žiline
Spoluorganizátori súťaže: Obvodný úrad Žilina – odbor školstva, Žilinský samosprávny
kraj - odbor školstva, Matica slovenská, Martin, Mesto Žilina
Cieľ súťaže: Podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby.
Kategórie:
I. kategória
Materské školy: a) triedne časopisy
b) školské časopisy
II. kategória
Základné školy: a) triedne časopisy 1. – 4. ročník
b) triedne časopisy 5. – 9. ročník a príslušné ročníky osemročných gymnázií
c) školské časopisy ZŠ a príslušné ročníky 8 ročných gymnázií
III. kategória
Stredné školy: a) triedne časopisy
b) školské časopisy a internátne časopisy
IV. kategória
Špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia, špeciálne predškolské zariadenia
V. kategória
Časopisy materských, základných a stredných škôl v zahraničí s vyučovacím jazykom
slovenským
Kritéria súťaže:
1) Do súťaže je nutné zaslať 3 rôzne čísla časopisov - periodikum vydaných v školskom roku
2014/2015
2) Časopis musí byť riadne označený názvom.
3) Časopis musí obsahovať tiráž so základnými údajmi:
- kto vydáva časopis (adresa),
- šéfredaktor časopisu – žiak,
- predseda redakčnej rady – žiak,
- či ide o mesačník, príp. občasník,
- časový údaj - kedy časopis vyšiel v príslušnom roku
- kedy bol založený, t.j. od kedy časopis vychádza,
- prípadne ďalšie dôležité informačné údaje.
4) V kategórii triedne časopisy uviesť triedu, ktorá časopis zostavuje
5) Časopis tvoria žiaci, nie ich učitelia (neplatí pre MŠ a špeciálne školy), ktorí môžu vykonávať
len dohľad (nie cenzúru !!) v oblasti jazykového, koncepčného poradenstva a pod.
6) V obsahu jednotlivých čísel by mala dominovať vlastná tvorba a nie prebrané články z iných
masmédií, resp. xeroxové ukážky.
7) S časopismi zaslať priloženú vyplnenú prihlášku do súťaže.
8) Ukážky časopisov spolu s prihláškou odosielajúcej školy zasielajte do 30. septembra 2016 na
adresu:
DOM MATICE SLOVENSKEJ
Hollého č. 11
010 01 Žilina
Bližšie info: http://matica.sk/news/2016/03/pro-slavis-2016/

Ministerstvo dopravy
vyhlásilo druhú výzvu
na získanie príspevku
na zatepľovanie rodinných domov
Bratislava (9. mája 2016) – Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman
Brecely dnes oznámil druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na
zateplenie rodinného domu. Majitelia domov starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky
podmienky, môžu od štátu získať na zatepľovanie až 6 500 eur. Počet žiadostí, ktoré bude
možné predložiť v druhej výzve, je 500.
„Vzhľadom na dostatočný objem peňazí vyčlenených zo štátneho rozpočtu na príspevok tento
rok, až vo výške 30 miliónov eur, sme sa rozhodli vyhlásiť druhú výzvu,“ povedal minister
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja R. Brecely. Minister verí, že vďaka tomuto príspevku
bude viac ľudí bývať v energeticky úspornejších domoch. „Kvalitné zateplenie môže
domácnostiam výrazným spôsobom znížiť ich výdavky a pomôže ich rodinným rozpočtom,“
povedal minister R. Brecely.
Žiadosti bude možné podávať od 9. júna 2016. Po vyplnení elektronického formulára žiadosti a
jeho odoslaní elektronický systém pridelí uchádzačovi identifikačné číslo a vygeneruje listinnú
podobu žiadosti. Listinnú podobu žiadosti spolu s príslušnými prílohami žiadateľ predloží
ministerstvu do piatich pracovných dní odo dňa odoslania elektronickej podoby žiadosti. Termín
ukončenia podávania žiadostí je 6. júl 2016, resp. po naplnení počtu žiadostí (500).
Znenie výzvy je dostupné na webovom portáli www.zatepluj.sk a na webovom sídle ministerstva
www.mindop.sk spolu so vzormi tlačív, ako aj podrobným návodom na podanie celej žiadosti.
Elektronický formulár bude od 9. júna 2016 dostupný na webovom portáli www.zatepluj.sk v časti
„Podávanie žiadostí“.
V rámci prvej výzvy sa elektronicky registrovalo 230 žiadateľov. V listinnej podobe bolo
ministerstvu doručených 134 žiadostí. Tieto žiadosti sú v súčasnosti v štádiu posudzovania.
Zvyšných 96 žiadostí nebolo ministerstvu doručených v listinnej podobe, a preto k týmto
žiadostiam bude vydané rozhodnutie o zastavení konania.
Karolína Ducká
Hovorkyňa Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
e-mail: karolina.ducka@mindop.sk
Zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=194047

Oznámenie o zverejnení výzvy
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v súlade s § 9a zákona
č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory
v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
vyzýva
oprávnené obce k predkladaniu žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2016 v termíne
od 18.5.2016 do 17.6.2016
na opatrenia:
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
a projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER na opatrenia:
3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Žiadosť sa predkladá na adresu: Pôdohospodárska platobná agentúra, Sekcia projektových
podpôr a štátnej pomoci, Odbor štátnej pomoci a rybného hospodárstva, Dobrovičova 12, 815 26
Bratislava, na tlačive, ktorého vzor je súčasťou Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej
hodnoty obciam (ďalej len „usmernenie“), kompletne so všetkými povinnými prílohami podľa
článku 4 usmernenia. Povinné prílohy k žiadosti sa predkladajú v originálnom vyhotovení alebo
úradne osvedčené kópie.
Oprávnenými žiadateľmi sú obce, uvedené v zozname ukončených projektov k 31.12.2015 na
opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí a
opatrenia 3.4.1 a 3.4.2 – projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER. Zoznam
ukončených projektov je prílohou č. 1 tejto výzvy.
Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať na sekcii projektových podpôr a štátnej
pomoci, odbor štátnej pomoci a rybného hospodárstva Pôdohospodárskej platobnej agentúry v
Bratislave, kontakt: Ing. Mária Babeľová (e-mail: Maria.Babelova@apa.sk, tel. 0918 612 194).
Bližšie info: http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=7651

Bezpečnostné prvky pre dospelých
Chcete získať pre Vašu školu či organizáciu bezpečnostné prvky pre dospelých na podporu
bezpečnosti na cestách? Napíšte nám na nadacia@allianz.sk a uveďte stručný popis projektu,
ktorý má byť podporený. K tomu počet dospelých osôb pre ktoré majú byť bezpečnostné prvky
určené.
Zdroj: http://nadacia.allianzsp.sk/117293

Pracovné stretnutie
Dňa 23. mája 2016 banskobystrický samosprávny kraj zorganizoval pracovné stretnutie
k projektovým zámerom v rámci špecifického cieľa 1.2.1 Integrovaného regionálneho operačného
programu (zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy).
Cieľové územie:
- BB - ZV,
- LC - RS.
Podmienkou financovania určitého typu aktivít v zmysle nastavených kritérií pre výber projektov
je spracovanie resp. aktualizácia strategických dokumentov (plán udržateľnej mobility, plán
dopravnej obslužnosti) a územnoplánovacích podkladov (generel dopravy), ako aj zriadenie
integrovaného dopravného systému.
Integrovaný dopravný systém (ďalej ako „IDS“) je systém dopravnej obsluhy určitého územia
verejnou osobnou dopravou zahŕňajúci viac druhov dopravy a linky viacerých dopravcov, v
ktorých sú cestujúci prepravovaní podľa spoločných prepravných a tarifných podmienok.
Cestujúci môžu využiť jednotný cestovný lístok, ktorý platí bez ohľadu na dopravcu a použitý
dopravný prostriedok.
IDS je:
výhodný pre objednávateľov dopravy,
výhodný pre dopravcov vo verejnom záujme (zvýšenie atraktivity hromadnej dopravy)
výhodný pre cestujúcich (jednotný lístok a prepravný poriadok – tarifná integrácia,
efektívne vedené spoje – dopravná integrácia)
úspory v dopravnom výkone.

Banskobystrický samosprávny kraj (oddelenie regionálneho rozvoja) inicioval pracovné stretnutia
za účelom identifikácie projektových zámerov v území. Návrhy projektových zámerov, ktoré boli
doručené oddeleniu regionálneho rozvoja zo strany subjektov poskytujúcich pravidelnú verejnú
osobnú dopravu boli odprezentované na I. pracovnom stretnutí.
Vzhľadom k tomu, že charakter aktivít si vyžaduje kooperáciu relevantných partnerov v území,
Banskobystrický samosprávny kraj navrhol zriadiť pracovnú skupinu v zastúpení:
Banskobystrický samosprávny kraj
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ako RO pre OP II)
Subjekty poskytujúce pravidelnú verejnú osobnú dopravu v BB kraji
Zástupca obce/mesta z cieľového územia
Relevantné subjekty/osoby na základe odporúčania.
Cieľom/úlohou pracovnej skupiny by bolo:
Zadefinovanie harmonogramu aktivít a ich lokalizácia (návrh prestupných uzlov s
vybavením, zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy, integrovaných zastávok,
obratiskov, zavedenie IDS)
Návrh participujúcich partnerov
Prerozdelenie alokácie v rámci špecifického cieľa 1.2.1 na plánované aktivity (COV 4
705 882,40€)
Vytvorenie organizačnej platformy participujúcich subjektov – návrh Dohody o
spolupráci resp. Memorande v prípade zavádzania IDS
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP.
Navrhovaný harmonogram ďalšieho postupu:
- príprava Koncepcie BBIDS,
- dohoda o spolupráci medzi objednávateľmi dopravy (MDVaRR SR, BBSK, obce)
- zriadenie dopravného integrátora alebo organizačného útvaru,
- vytvorenie pracovných skupín:
1. tarifná pracovná skupina,
2. technicko – prevádzková pracovná skupina,
3. dopravná pracovná skupina.
- nevyhnutnou súčasťou IDS je plán dopravnej obslužnosti (ďalej len „PDO“),
- implementačný plán (úlohy, zodpovednosti, termíny),
Bližšie zdroje informácií:
http://www.cd.cz/scripts/detail.php?pgid=287
http://www.idsbk.sk/ (o systéme – dokumenty).

VÝZVA AJ PRE VÁS:
FOND PRE AZYL, MIGRÁCIU A INTEGRÁCIU
Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant s návrhom
Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.
Oprávnení žiadatelia:
- orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy
- samosprávny kraj, obec, mesto a nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia
- mimovládna organizácia;
- nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
- občianske združenie
- záujmové združenie právnických osôb
- nadácia
- medzinárodná organizácia pôsobiaca na území SR.

Všeobecným cieľom fondu je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu,
posilňovaniu a rozvoju spoločnej politiky v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany
a spoločnej prisťahovaleckej politiky pri plnom rešpektovaní práv a zásad zakotvených v Charte
základných práv Európskej únie.
Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy: 1 008 400 €
Termín ukončenia výzvy: 30.6.2016 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)
Bližšie info: http://www.minv.sk/?aktualne_vyzvy
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