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Výzva číslo III. KMV 2016
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky
Podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite podľa § 2 písm. c) zákona č.
526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Žiadosť o dotáciu si môžu podať subjekty uvedené v § 3 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z .z.
Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty v oblastiach skvalitňovania
prevencie a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, predchádzania radikalizácie a extrémizmu,
ako aj prevencie a pomoc seniorom zameraných na:
- prevenciu a identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi, zvyšovanie povedomia o tejto problematike,
rozvoj odborných kapacít v oblasti obchodovania s ľuďmi,
- predchádzanie radikalizácie a extrémizmu, zvyšovanie povedomia o tejto problematike, rozvoj
odborných kapacít a budovanie poznatkovej bázy v tejto oblasti,
- preventívne aktivity smerujúce k riešeniu aktuálnych otázok rizikovej skupiny obyvateľstva –
seniorov s ohľadom na znižovanie kriminality a jej prevenciu.
Minimálna výška dotácie: 1 000,- eur na bežné výdavky,
Maximálna výška dotácie: 25 000,- eur na bežné výdavky.
Termín uzávierky: 14.7.2016
Bližšie info: http://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2016

Viac umenia
Nadácia Tatra banky podporí aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov a slobodných umelcov,
ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť dielo a z pozície renomovaných umelcov či pedagógov
predstavujú tento tvorivý proces študentom – budúcim umelcom, ďalej podporí účasť študentov
umeleckých smerov na tvorbe renomovaných umelcov. Z tejto skúsenosti budú ťažiť súčasní aj
budúci umelci. Tiež podporíme priame náklady potrebné na tvorbu aktívnych skupín, ktorých členmi
budú študenti tvoriaci v oblastiach:
•Audiovizuálna tvorba, film, TV a rozhlas,
•Divadlo,
•Hudba,
•Literatúra,
•Výtvarné umenie.
Títo študenti môžu priamo v ateliéroch umelcov realizovať reálne tvorivé práce aj s možnými
praktickými výstupmi.
Cieľová skupina:
- etablovaným umelcom – pedagógom alebo slobodným tvorcom,
• vysokým školám, súčasťou ktorých sú vybrané fakulty
Uzávierka predkladania žiadostí: 30. septembra 2016 do 24.00 (piatok)
Suma určená na prerozdelenie: 50 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 €
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/

Workshopy a tréningy
pre neziskové organizácie
ZDARMA - 8. júna 2016
Prihláste sa na bezplatné tréningy, ktoré pre vás pripravili experti z firiem.
Firmy a ich zamestnanci už niekoľko rokov pomáhajú neziskovkám rozšíriť si svoje vedomosti
a zručnosti v rôznych oblastiach formou tréningov v rámci Maratónu dobrovoľníctva (8. - 11. júna
2016). Čo všetko si pre vás pripravili tento rok? Všetky tréningy a workshopy sa budú konať v
jeden deň - 8. júna 2016.
Vyberte si to školenie, ktoré vás najviac zaujalo a bude užitočné pre vašu prácu pri snahe meniť
Slovensko na lepšie miesto pre život.
Za jednu neziskovú organizáciu sa celkovo môže prihlásiť jeden zástupca. Chceme dať
totiž šancu každej neziskovej organizácii byť aspoň na jednom tréningu. V prípade, že sa nejaký
tréning nezaplní, budeme vás informovať a môžete sa prihlásiť i viacerí z vašej organizácie sledujte preto naše sociálne siete, mail či web, aby vám druhá výzva neušla.
Bližšie info: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/workshopy-a-treningy-pre-neziskove-organizacie-zdarma-8-juna2016/1905

Grantový program IT talent
Zámerom programu je podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj IT talentu detí, mládeže a
mladých ľudí, vo veku od 10 do 16 rokov, navštevujúcich základnú školu.
Chceme vytvoriť priestor na rozvoj potenciálu mladých IT talentov a poskytnúť im možnosti na
sebarealizáciu.
Program je určený študentom ZŠ. Chceme podporiť tých žiakov, ktorí sú nadaní a chcú sa vo svojej
budúcnosti profilovať vo svete IT. Chceme podporiť tých, ktorí majú potenciál a finančná podpora
im to môže uľahčiť.
Získaný grant môžu žiaci a mladí ľudia použiť na úhradu nákladov súvisiacich s ďalším rozvojom
svojho IT talentu. Môže sa jednať o materiálne vybavenie (napr. kúpa notebooku, jeho
komponentov, iných technických zariadení a pod.), úhradu nákladov spojených
s krúžkovou/záujmovou činnosťou (napr. zápisné na PC krúžok), či úhradu výdavkov spojených s
IT vzdelávaním (napr. IT knihy, edukatívne hry a pod.).
Do grantového programu sa so svojimi žiadosťami môžu zapojiť fyzické osoby - žiaci,
žiadosť musí byť podpísaná právnym zástupcom dieťaťa – rodičom. Žiadateľ môže predložiť len
jednu žiadosť.
Žiadosť musí obsahovať:
1. Formulár – žiadateľ je povinný vyplniť všetky položky formulára
2. Motivačný list
3. Dve referencie potvrdzujúce IT nadanie žiadateľa
Motivačný list má byť napísaný samotným žiadateľom, má objasňovať dôvody reagovania na
grantový program, ale aj predstaví svoje ambície a plány na ďalší rozvoj. Max. 2 strany.
Referencie majú byť dobrozdaním či odporúčaním pre žiadateľa. Očakávame písomné
zhodnotenie IT schopností, zručností a skúseností z pohľadu relevantných osôb.
Popíšte a zhodnoťte:
1. aktivity, ktorými chce žiadateľ prispieť k rozvoju svojho talentu,
2. doteraz dosiahnuté výsledky žiadateľa.
Referencie môžu poskytnúť ľudia, pracujúci v relevantných inštitúciách, napr.:
 základné školy, základné umelecké školy
 mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy a pod.)
 centrá voľného času, vzdelávacie inštitúcie
 iné

Žiadosti sú prijímané elektronicky. Kompletne vyplnený formulár s textom žiadosti je
potrebné zaslať do 31.7.2016 e-mailom na adresu: info@nadacnyfondslovanet.sk.
Viac informácií Vám poskytneme: Nadácia Centra pre filantropiu, n.o., Baštová 5, 811 03
Bratislava, tel.: 02/5464 4682, info@nadacnyfondslovanet.sk.
http://www.nadacnyfondslovanet.sk/komu-pomahame/#komu-pomahame-02

Nadačný fond Slovanet
poskytuje podporu pre deti a mladých ľudí,
postihnutých DMO a svalovou dystrofiou
Cieľom programu je pomoc jednotlivcom so zdravotným postihnutím, diagnostikovanou DMO alebo
svalovou dystrofiou.
O finančný príspevok môžu žiadať rodičia detí a ľudia s diagnostikovaným ochorením. Touto
pomocou chceme prispieť k zmierneniu ťažkého zdravotného stavu žiadateľov, pretože nám nie je
ľahostajný osud detí a ich rodín s touto chorobou.
Chceme prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu detí a ľudí s postihnutím, prostredníctvom
finančnej podpory určenej na:
 zdravotné a kompenzačné pomôcky
 liečebné rehabilitačné náklady súvisiace s postihnutím
Príspevok na zdravotné a kompenzačné pomôcky môže byť použitý na mechanické a elektrické
vozíky s príslušenstvom, špeciálne kočíky, chodítka, špeciálne autosedačky a iné rehabilitačné
pomôcky, ktoré pomáhajú k právoplatnému a plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti.
Príspevok na podporu liečebných rehabilitačných nákladov súvisiacich s postihnutím môže
byť použitý na liečbu na území SR a aj v zahraničí. Typ zariadenia, do ktorých môžu predkladatelia
žiadať preplatiť liečbu, je na uvážení rodiča, či lekára.
Predložené žiadosti sú sumarizované a vyhodnocované 2 krát ročne. V roku 2016 je to
k 31.7.2016 a 30.11.2016. Ako predložiť žiadosť o podporu:
4. Formulár – žiadateľ je povinný vyplniť všetky položky formulára.
5. Prílohy - zdravotné záznamy – lekárska správa potvrdzujúca stanovenú diagnózu osoby,
pre ktorú je pomoc žiadaná. Max. 3 strany
6. Text žiadosti – opíšte nám Vašu situáciu: zdravotný stav osoby, ktorému je pomoc určená,
sociálnu situáciu rodiny. Popíšte históriu terapií, ktoré osoba prekonala. Konkretizujte
dôvod žiadosti a vaše očakávania.
Žiadosti sú prijímané elektronicky. Kompletne vyplnený formulár s textom žiadosti je
potrebné zaslať e-mailom na adresu: info@nadacnyfondslovanet.sk.
Viac informácií Vám poskytneme: Nadácia Centra pre filantropiu, n.o., Baštová 5, 811 03
Bratislava, tel.: 02/5464 4682, info@nadacnyfondslovanet.sk.
http://www.nadacnyfondslovanet.sk/komu-pomahame/#komu-pomahame-02

VÝZVA AJ PRE VÁS:
VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s
Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU.
Oprávnení žiadatelia
- školy/vzdelávacie inštitúcie
- komory a záujmové združenia právnických osôb

- mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
- štát a jeho organizačné zložky
- územná samospráva a jej organizačné zložky
- organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
- Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS)
- podnikateľské subjekty (zamestnávatelia)
Cieľom výzvy je zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom
zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.
V rámci programu sa stanovuje výška pomoci z EÚ vo výške 85,0 % (EFRR) z celkových
oprávnených výdavkov pre celé oprávnené programové územie
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 2 974 000 €
Dátum uzavretia výzvy: 25.07.2016
Bližšie info: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=254&page=2

VÝZVA PRE VYSOKÉ ŠKOLY:
HOSŤUJÚCI PROFESOR 2016
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých
školách ekonomického a finančného zamerania vyhlasuje otvorenú grantovú schému na:
Hosťovanie zahraničného profesora / profesorky ekonómie
Oprávnení žiadatelia:
- univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru
- katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, financie) na iných fakultách
Cieľom programu je:
• umožniť vysokým školám pozvať významných zahraničných odborníkov z oblasti ekonomickej
výuky a výskumu
• priniesť zahraničné poznatky, pedagogické postupy a formy výskumu na slovenské VŠ
• skvalitniť vlastnú „výskumnú identitu” a ťažiskové výskumné programy na ekonomických
pracoviskách slovenských vysokých škôl
• zintenzívniť publikačnú činnosť dokumentovanú publikáciami v karentovaných zahraničných
časopisoch a príspevkami na významných medzinárodných konferenciách
• podporiť vedecké kontakty a spoluprácu s renomovanými zahraničnými vedeckými pracoviskami
• zvýšiť úroveň používania anglického jazyka v odbornej terminológii a praxi
• skvalitniť úroveň vysokoškolského vzdelania a motivovať študentov ekonómie, doktorandov a
vysokoškolských učiteľov k aktívnemu zapájaniu sa do ekonomickej vedy.
V rámci grantovej schémy budú pridelené 2 granty, každý z nich v max. hodnote do 45 000 €.
Návrhy na pôsobenie zahraničného hosťujúceho profesora treba zaslať do 31.10.2016.
Bližšie info: https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/hostujuci-profesor/

Maľba 2016
Nadácia VÚB vyhlasuje 11. ročník súťaže Maľba na podporu mladých talentov v oblasti výtvarného
umenia. Prihlášky je možné zasielať do 30. 6. 2016. Diela finalistov vybrané medzinárodnou
porotou sa predstavia na výstave v Galérii Nedbalka v Bratislave. Vyhlásenie víťazov prebehne na
vernisáži výstavy 6. októbra. Najlepšie maľby získajú finančné výhry:
1. miesto – 10 000 eur
2. miesto – 6 500 eur
3. miesto – 3 500 eur
Bližšie info: http://www.malbaroka.sk/sk/

5. kolo grantovej výzvy Nadácie Granvia
Deadline: 07.07.2016
Max. výška grantu: 15000 eur
Cieľom Nadácie GRANVIA je podporiť projekty sociálnej inklúzie a projekty, ktoré prispievajú k
potláčaniu rôznych foriem sociálnej exklúzie, konkrétne prostredníctvom podpory zamestnanosti a
podpory solidarity.
Nadácia podporuje projekty, ktoré majú dlhodobý charakter, jednorazové projekty nefinancuje.
Cieľovými skupinami projektov v rámci výzvy sú osoby v hmotnej núdzi a osoby vylúčené zo
spoločnosti a z trhu práce.
Uprednostnené budú projekty:
 malých organizácií
 prinášajúce nové postupy
 poskytujúce poradenstvo znevýhodneným v procese sociálnej inklúzie
 zamestnávajúce dlhodobo nezamestnaných
 podporujúce vymieňanie skúseností a rozširovanie informácií
Vymedzenie oprávnených subjektov
Spôsobilosť podať žiadosť o grant majú:
(a) občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, účelové
zariadenia cirkví
alebo
(b) právnické osoby, ktorým bolo v zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov právoplatným rozhodnutím
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny („ÚPSVR“) priznané postavenie sociálneho podniku,
chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a toto rozhodnutie nie je pozastavené alebo
zrušené, ani neexistujú dôvody, pre ktoré by mohlo ÚPSVR priznané postavenie zrušiť.
5. kolo grantovej výzvy Nadácie Granvia je otvorené. Svoje žiadosti môžete vypĺňať a odoslať
v elektronickej forme do 7. júla 2016.
Výsledky grantového kola oznámime najneskôr do konca októbra 2016.
Všetky podporené projekty by mali byť realizované od januára do októbra 2017.
Konzultácie projektov sú možné po predložení základných osnov projektu telefonicky alebo
osobne vo vopred dohodnutom termíne. Pred konzultáciou prosíme o zaslanie krátkeho emailu
so zámerom projektu a základným rozpočtom.
Konzultácie sú možné do 29. júna 2016.
Bližšie info: http://mladez.sk/grantova-vyzva/5-kolo-grantovej-vyzvy-nadacie-granvia-je-otvorene/

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP
č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/02
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s
Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A
Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2016/02. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 25. 7.
2016.
Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02
Typ výzvy: uzavretá
Dátum vyhlásenia: 22.04.2016
Dátum uzavretia: 25.07.2016
Prioritná os: 3. ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV
Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi
a inštitúciami (11b)

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a
regionálnych aktérov
Dátum uzavretia: 25.07.2016
Zoznam oprávnených žiadateľov:
- štát a jeho organizačné zložky
- územná samospráva a jej organizačné zložky
- organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí
- mimovládne (neštátne) neziskové organizácie
- komory a záujmové združenia právnických osôb
- školy/vzdelávacie inštitúcie
- Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).
Zoznam oprávnených cieľových skupín:
- obyvatelia cezhraničného regiónu
- zamestnanci miestnej a regionálnej samosprávy
- podnikateľské subjekty pôsobiace v cezhraničnom regióne.
Typy oprávnených aktivít:
- Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne.
- Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej
správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva.
- Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy.
- Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.
Oprávnenosť miesta realizácie projektu:
Oprávneným územím, v ktorom je
možné realizovať projekty sú oblasti
slovensko-českého pohraničia na
úrovni NUTS III.
V Slovenskej republiky ide o územie:
V Českej republiky ide o územie:
Trnavského kraja
Juhomoravského kraja
Trenčianskeho kraja
Zlínského kraja
Žilinského kraja
Moravskosliezského kraja
Táto výzva umožňuje realizovať aktivity projektu mimo oprávneného územia, t. j. uplatňuje sa
článok 20, bod 2 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013. Bližšie podmienky sú uvedené v Manuáli prípravy
a implementácie projektu/časť pre žiadateľa, kapitola 3.1.3, v časti „Realizácia aktivít projektu mimo
oprávneného územia“. Každý podporený projekt musí vykazovať preukázateľný cezhraničný dopad
na podporované územie.
Minimálne celkové oprávnené výdavky Maximálne celkové oprávnené výdavky
na projekt
na projekt
20 000 EUR
Nie sú stanovené.
Bližšie info: http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=255&page=2

Registrujte sa do nového ročníka
na školský rok 2016/2017
Zaregistrujte sa aj Vy v školskom roku 2016/2017 do ďalšieho ročníka programu Zelená škola.
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odporúča medzinárodný
program Zelená škola v školskom roku 2016/2017 v Pedagogicko-organizačných pokynoch.
Školám registrovaným v programe ponúkame možnosť zapojiť sa aj do ďalších projektov, ktoré
sú súčasťou programu Zelená škola. Jedným z nich je medzinárodný projekt Jedlá zmena, ktorý

pomáha školám zaradiť tému globálneho pohľadu na potraviny do výučby. Prihlásiť sa môžete na
webovej stránke programu.
Registrácia do nového ročníka je spustená prostredníctvom registračného formulára do
15.09.2016.
Bližšie info: http://www.zelenaskola.sk/node/3331

SANÁCIA MIEST
S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM
Environmentálny fond poskytuje podporu formou dotácie na činnosť: Sanácia miest s nezákonne
umiestneným odpadom.
Oprávnení žiadatelia:
- obec,
- zduženie obcí.
Predmetom podpory je sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, ktoré sa nachádzajú v
katastri obce/žiadateľa
V rámci činnosti je možné realizovať nasledovné aktivity:
- zber odpadu v miestach s nezákonne umiestneným odpadom,
- odvoz/zvoz/doprava odpadu z miest s nezákonne umiestneným odpadom na skládku odpadov/do
spaľovne odpadov,
- uloženie/zneškodnenie odpadu z miesta s nezákonne umiestneným odpadom na skládku
odpadov/v spaľovni odpadov,
- vytriedenie a zhodnotenie odpadu, ak je to vzhľadom na charakter umiestneného odpadu možné
alebo účelné,
- sanácia/úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom do pôvodného stavu, avšak iba v
kombinácii a v následnosti na vyššie uvedené aktivity,
- kombinácia vyššie uvedených aktivít.
Termín na predloženie žiadostí je do 01.08.2016.
Maximálna výška podpory je 70 000 € na jednu žiadosť.
Maximálna miera podpory je 95% z oprávnených nákladov projektu/časti projektu.
Bližšie info: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Ľudia v Banskobystrickom kraji rozhodli:
12 projektov, ktoré vylepšia ich život i okolie
Banskobystričania a ľudia z regiónu vybrali 12 projektov, ktoré pomôžu najmä chorým detičkám a
rozšíria zeleň v centrách miest. Prečítajte si, ktoré z nich dostali najväčšiu podporu práve v našom
kraji.
Na celom Slovensku tento rok pribudne až 77 nových možností na viac oddychu, športovanie detí,
zdravý životný štýl, komunitných aktivít aj pomoc znevýhodneným skupinám ľudí. A polepšia si aj
komunity v Banskobystrickom kraji. Rozhodli o tom zákazníci Tesca, ktorí dali najlepším projektom
neziskových organizácií na zlepšenie života v komunite až 3,3 milióna hlasov! Do hlasovania sa
zapojilo aj desaťtisíce obyvateľov Banskobystrického kraja, ktorí si vybrali 12 projektov na
zlepšenie svojho okolia ako napríklad tvorenie novín na vyplnenie voľného času pre onkologicky
choré detičky, revitalizáciu parkov v mestách či tábor pre autistické deti.
Hlasovanie v rámci nového komunitného programu Tesco Vy rozhodujete, my pomáhame prebehlo
od 11. mája 2016 do 7. júna 2016 vo všetkých predajniach Tesco.
Zákazníkom sa páčili najmä nápady na vytvorenie miest na oddych, rozvoj aktivít pre deti a mládež
a na pomoc znevýhodneným ľuďom.

Podporené projekty v Banskobystrickom kraji:
• Základná škola Janka Francisciho Rimavského, Hnúšťa -Denný letný tábor Nábrežiačik
• Základná umelecká škola, Revúca – Slniečko
• Materská škola Hatvaniho, Rimavská Sobota – Bezpečná škôlka
• Istota, n.o., Lučenec – Zdravo s Alžbetkou
• kRaj, Fiľakovo – Včelí kRaj
• Domov sociálnych služieb Detva – Fitness záhrada
• Mesto Brezno – Žijeme spolu v jednom meste
• MsKC Žiar nad Hronom (Jela Šuleková) – Bylinková záhradka
• Svetielko nádeje, Banská Bystrica – Píšeme, čím žijeme
• Slovenský šport Zvolen – Regionálne olympijské hry
• Kalvársky fond, Banská Štiavnica – Záhrada pod Kalváriou
• Materská škola na ul. Malinovského 874 v Krupine – DETSKE IHRISKO
Zdroj: http://revuca.dnes24.sk/ludia-v-banskobystrickom-kraji-rozhodli-12-projektov-ktore-vylepsia-ich-zivot-i-okolie-241947

Piaty ročník verejnoprospešného programu
SPPoločne
Prihláste svoj verejnoprospešný projekt, ktorý obohatí vašu komunitu, obec či mesto.
Z prihlásených projektov vyberú odborné hodnotiace komisie 40 projektov v kategórii SPPoločne
pre domovinu za každý z regiónov (Západ, Stred a Východ) a rovnaký počet projektov v kategórii
SPPoločne pre ľudí, to znamená spolu 240 projektov, ktoré sa budú uchádzať o podporu vo
verejnom on-line hlasovaní. Ak sa vám podarí získať vo verejnom hlasovaní najviac hlasov za váš
projekt, získate finančné prostriedky na jeho realizáciu. Mimoriadne zaujímavé projekty získajú
navyše bonusové ceny.
V tomto ročníku podporíme celkovo 30 projektov v rámci celého Slovenska (Západ, Stred
a Východ) s najvyšším počtom pridelených verejných hlasov – 5 projektov v kategórii
SPPoločne pre ľudí a 5 projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu v každom z 3 regiónov.
Mimoriadne zaujímavé projekty navyše získajú bonusové ceny.
Oprávnení žiadatelia:
- Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy
- Školské zariadenia: školy (materské, základné a stredné), univerzity, vysoké školy, vzdelávacie
a výchovné zariadenia
- Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
- Športové zariadenia: rôzne športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa
podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže
- Samosprávy, obce a mestá
Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt.
1. kategória: SPPoločne pre ľudí
Podporíme kultúrno-spoločenské, kultúrno-výchovné a verejnoprospešné podujatia; športové
akcie, projekty zamerané na športovo-pohybové aktivity určené pre rôzne skupiny obyvateľstva;
projekty, ktoré prispejú k oživeniu a skvalitneniu komunitného, kultúrneho alebo športového života
v meste či obci; zaujímavým spôsobom prispievajú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu.
2. kategória: SPPoločne pre domovinu
Podporíme vzdelávacie a rozvojové projekty z oblasti ekológie, ochrany, rozvoja a skvalitnenia
životného prostredia v obci, komunite alebo regióne; podporíme projekty zamerané na
vybudovanie, rozvoj, skvalitnenie a obnovu verejných priestorov, športovísk, detských ihrísk
a parkov; cieľom podpory je ochrana prírody, skvalitnenie a zveľaďovanie životného prostredia
v meste či obci.

- minimálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 3 000 eur
- maximálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 6 000 eur
- celková suma k dispozícii na prerozdelenie: 200 000 eur
Uzávierka predkladanie projektov: 13.7.2016
Bližšie info: http://www.sppolocne.sk/sk/
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