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Podpora a rozvoj telesnej kultúry
RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ:
 deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku
na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú,
 deti a mládež v tom, aby mohli vzájomne súťažiť, lebo to je prvá a najdôležitejšia
motivácia každého športovca,
 organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzane
športové výkony detí a mládeže
 súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite,
 materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.
PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 1. 7. do 15. 8. 2016
HLASOVANIE:
od 1. 9. do 30. 9. 2016
VYHLÁSENIE VYBRANÉHO PROJEKTU:
1. 10. 2016
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?
 materské, základné a stredné školy,
 mimovládne neziskové organizácie,
 mesto alebo obec,
 verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.
Bližšie info: https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/podpora-komunit/podpora-rozvoj-telesnej-kultury.html

Výzva číslo USVRK-OKA-2016/000803 na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych
a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií
rómskej komunity
Účel a základný cieľ výzvy:
Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií
rómskej komunity.
Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Gestor: Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity
Dátum vyhlásenia: 21. jún 2016
Termín uzávierky: 05. august 2016
Termín ukončenia formálnej kontroly: 31. august 2016
Disponibilný objem zdrojov: 615 000 EUR
Minimálna výška dotácie: 1 000 €
Maximálna výška dotácie: uvedená pri jednotlivých aktivitách
AKTIVITY PODPOROVANÉ V RÁMCI VÝZVY 2015 01 ÚSVRK
(ciele podľa § 2a zákona č. 526/2010 Z. z.)
1. Podpora prioritných politík a cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku
2020, § 2a písm. m) zákona č. 526/2010 Z. z.,
Aktivita 1.1: Podpora výstavby nových obecných nájomných bytov, v bytových domoch
a rodinných domoch, v obciach s rómskym osídlením, za zapojenia príslušníkov
marginalizovaných rómskych komunít do výstavby(formou pomoci a svojpomoci).

Maximálna výška dotácie na jeden
projekt:
Požadovaná výška spolufinancovania:

15 000 EUR

Minimálne vo výške 5 % z celkových
predpokladaných výdavkov z vlastných
alebo iných ako verejných zdrojov.
2. Zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi
komunitami, opravu a rekonštrukciu bytov a sociálneho bývania, projektovú dokumentáciu k
bytom nižšieho štandardu, vnútorné dovybavenie a sklady paliva k bytom nižšieho štandardu; §
2a písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. a podpora prioritných politík a cieľov Stratégie Slovenskej
republiky pre integráciu Rómov do roku 2020, § 2a písm. m) zákona č. 526/2010 Z. z.
Aktivita 2.1: Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a
segregovaných MRK s dôrazom na nízkonákladové opatrenia, § 2a písm. b) zákona č. 526/2010
Z. z.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt
5 000 EUR
Požadovaná výška spolufinancovania
Minimálne vo výške 20 % z celkových
predpokladaných výdavkov z vlastných
alebo iných ako verejných zdrojov.
Aktivita 2.2: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – miestne komunikácie
(cesty) v marginalizovaných rómskych komunitách, § 2a písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt
15 000 EUR
Požadovaná výška spolufinancovania
Minimálne vo výške 20 % z celkových
predpokladaných výdavkov z vlastných
alebo iných ako verejných zdrojov.
Aktivita 2.3: Podpora pilotného projektu na budovanie systémov prestupného bývania v rámci
sociálnej mobility a integrácie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít (výstavba a
rekonštrukcia obydlí), § 2a písm. m) zákona č. 526/2010 Z. z.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt
350 000 EUR
Požadovaná výška spolufinancovania
Minimálne vo výške 5 % z celkových
predpokladaných výdavkov z vlastných
alebo iných ako verejných zdrojov.
3. Podpora vzdelávania a výchovy, § 2a písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
Aktivita 3.1: Podpora misijnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách.
Maximálna výška dotácie na jeden projekt
7 000 EUR
Požadovaná výška spolufinancovania
Minimálne vo výške 5 % z celkových
predpokladaných výdavkov z vlastných
alebo iných ako verejných zdrojov.
4. Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti a umiestňovania na trh práce, § 2a písm. d)
zákona č. 526/2010 Z.z.
Aktivita 4.1: Podpora zamestnanosti a zamestnateľnosti a umiestňovania na trh práce
Maximálna výška dotácie na jeden projekt
15 000 EUR
Požadovaná výška spolufinancovania
Minimálne vo výške 15 % z celkových
predpokladaných výdavkov z vlastných
alebo iných ako verejných zdrojov.
5. Podpora budovania partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a kultúrnych potrieb a
riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, § 2 písm. h) zákona č. 526/2010
Z.z.
Aktivita 5.1: Podpora budovania partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a kultúrnych
potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
Maximálna výška dotácie na jeden projekt 15 000 EUR
Požadovaná výška spolufinancovania
Minimálne vo výške 5 % z celkových
predpokladaných výdavkov z vlastných
alebo iných ako verejných zdrojov.
Oprávnení žiadatelia:

Dotáciu možno poskytnúť:
a) občianskemu združeniu,
b) nadácii,
c) neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,
d) obci,
e) vyššiemu územnému celku,
f) rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je obec alebo vyšší
územný celok,
g) právnickej osobe zriadenej podľa osobitného predpisu a plniacej úlohy v rámci integrovaného
záchranného systému,
h) Slovenskému Červenému krížu, Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM), registrovanej
cirkvi, účelovému zariadeniu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá odvodzuje svoju právnu
subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i) záujmovému združeniu právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
j) neinvestičnému fondu so sídlom na území Slovenskej republiky.
Bližšie info: http://www.minv.sk/?spravy_rk&sprava=samospravy-ci-treti-sektor-sa-mozu-uchadzat-o-dotacie-na-projektyorientovane-na-riesenie-problemov-romskych-komunit

ŠPECIFIKÁCIE ČINNOSTI PODPORY
FORMOU DOTÁCIE PRE ROK 2016 a 2017
Environmentálny fond zverejňuje:
- Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2017
- Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2017
Podpora formou dotácie
Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2016 je 01.08.2016
(vrátane).
Termín na doručenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre rok 2017 je do 31.10.2016
(vrátane).
Rozhodujúci je dátum fyzického doručenia do podateľne Environmentálneho fondu, nie dátum
odoslania žiadostí na poštovú prepravu.
Podpora formou úveru
Žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru na rok 2016 je možné predkladať počas celého roka
2016.
Environmentálny fond poskytuje podporu formou úveru za nasledovných podmienok:
- úroková sadzba z úveru je vo výške 1,00 % p.a.
- splatnosť úveru je od 5 do 15 rokov
- ručenie za úver sa vyžaduje vo výške 130 % z hodnoty žiadaného úveru (formy zábezpeky sú
konkretizované v prílohe k žiadosti o poskytnutie podpory formou úveru).
Pred schválením úveru posudzuje bonitu žiadateľa, bonitu zabezpečenia úveru a bonitu projektu
banka, ktorá za poskytnutú službu účtuje Environmentálnemu fondu poplatok dohodnutý v
zmluvných podmienkach.
Bližšie info: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Projekty zamestnancov Partner
Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu „Projekty zamestnancov Partner“
implementuje myšlienku podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti i u zamestnancov
partnerských spoločností.

Od roku 2015 sa myšlienka podpory dobrovoľníckej činnosti a angažovanosti zamestnancov
vo svojom okolí či komunite rozširuje o podporu angažovanosti zamestnancov spoločnosti
Porsche Slovakia, spol. s r.o.
V roku 2016 sa táto myšlienka rozšírila i na podporu angažovanosti zamestnancov spoločnosti
AUTOVISION SLOVAKIA, s.r.o.
Ciele grantového programu:
 Podporiť verejnoprospešné aktivity a dobrovoľnícku činnosť zamestnancov partnerských
spoločností
 Podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci
 Podporiť participáciu v rámci komunít
Žiadateľ:
 Občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie
 Jeden zamestnanec môže získať podporu iba pre jeden zamestnanecký projekt za rok
Témy grantového programu pre rok 2016:
 Vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, pohybovej a dopravnej výchovy
 Vzdelávanie pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva
Maximálna výška podpory: 1 000 €/projekt – podporíme 5 projektov
Realizácia projektov: Priebežne počas roka 2016, resp. šk. roka 2016/2017
Uzávierka prijímania žiadostí: 15. august 2016
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/projekty-zamestnancov_partner/

EÚ ponúkla nové finančné nástroje
na podporu start-upov
Európska komisia (EK) včera prijala dva nové štandardné finančné nástroje na investície z
európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), vďaka ktorým sa mladým podnikom,
start-upom, a realizátorom projektov v oblasti rozvoja miest uľahčí prístup k zdrojom
financovania.
Komisia nabáda členské štáty EÚ, aby v rokoch 2014 až 2020 zdvojnásobili investície
realizované pomocou týchto finančných nástrojov v podobe úverov, vlastného kapitálu a záruk.
Eurokomisárka pre regionálnu politiku Corina Cretuová pripomenula, že vďaka finančným
nástrojom EÚ možno s nižším podielom verejných zdrojov investovať do nových nápadov a
podnikov a zúročiť tak invenčný potenciál európskych občanov.
Štandardné finančné nástroje sú v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci a slúžia na
to, aby členské štáty namiesto tradičných grantov v širšej miere využívali revolvingovú finančnú
podporu a kombinovali verejné a súkromné zdroje.
Doposiaľ existovali tri takéto nástroje. Úver s rozdelením rizika, ktorý je založený na rozdelení
rizika medzi verejné a súkromné zdroje. Nástroj obmedzenej záruky, kde prostriedky z verejných
zdrojov slúžia ako záruka pre prípad zlyhania v rámci portfólia úverov banky. Oba tieto nástroje
majú za cieľ poskytnúť malým a stredným podnikom (MSP) ľahší prístup k financovaniu. Tretím
nástrojom je úver na renováciu určený na projekty v oblasti energetickej efektívnosti a
obnoviteľných energií v odvetví výstavby obytných budov.
Komisia dnes sprístupnila ďalšie dva nástroje. Prvým je nástroj kapitálového
spoluinvestovania na financovanie začínajúcich podnikov a MSP. Vďaka tejto podpore budú
môcť príjemcovia rozvíjať svoje obchodné modely a prilákať ďalšie finančné zdroje pomocou
podniku kolektívneho investovania, ktorý spravuje jeden hlavný finančný sprostredkovateľ.
Celkové investície z kombinovaných verejných a súkromných zdrojov môžu dosiahnuť až 15
miliónov eur na jeden podnik.
Druhým novým nástrojom sú fondy na rozvoj miest, ktoré budú okrem iného slúžiť na podporu
projektov udržateľného rozvoja miest, verejnej dopravy či energetickej efektívnosti alebo obnove

mestských oblastí. Projekty musia byť finančne životaschopné a predstavovať súčasť
integrovanej stratégie udržateľného rozvoja miest. Celkové investície z kombinovaných verejných
a súkromných zdrojov môžu dosiahnuť až 20 miliónov eur na jeden projekt.
Komisia pripomenula, že v porovnaní s grantmi dokážu finančné nástroje prilákať viac
súkromných a verejných zdrojov, ktorými sa dá doplniť úvodné verejné financovanie, a možno ich
opätovne investovať v rámci niekoľkých cyklov.
Zdroj: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/eu-ponukla-nove-financne-nastroje-na-podporu-start-upov/

Spoznajte Grantový program
Férovej nadácie
Férová Nadácia je mimovládna nezisková organizácia, ktorej účelom
je podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia
a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia,
zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy,
vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo
skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí
živelnou pohromou.
CIEĽ PROGRAMU A OPRÁVNENÉ AKTIVITY
Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov, subjekty
a projekty, ktoré na Slovensku podporujú zamestnanosť mladých ľudí alebo zvyšujú ich
konkurencieschopnosť a uplatniteľnosť na trhu práce.
OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
Program je určený pre fyzické osoby, formálne aj neformálne združenia právnických osôb
bez tematického obmedzenia. Nevyhnutnou podmienkou je ich verejnoprospešné zameranie
a aktivity podporujúce stratégiu a ciele Férovej nadácie a tohto grantového programu.
FORMÁLNE KRITÉRIA PRE PROJEKT (ŽIADOSŤ)
a) Projekty / žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom online formulára, ktorý je
dostupný na stránke: www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia
b) Formulár musí mať vyplnené všetky časti/kolónky, označené ako povinné
c) Súčasťou formulára musia byť nasledovné prílohy: návrh rozpočtu
d) Riadne vyplnený Projekt / žiadosť o finančný príspevok (online formulár vrátane príloh)
musí byť elektronicky odoslaný do 24:00 hod. dňa 18.07.2016
e) Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo odoslané po tomto termíne
nebudú akceptované!
Hodnotiaci proces bude prebiehať v 2. kolách.
Férová Nadácia bude o výsledku posudzovania projektov informovať e-mailom všetkých
žiadateľov o grant najneskôr do 15. 9. 2016.
KONZULTÁCIE
Konkrétne problémy a otázky pri písaní projektu (žiadosti) je možné konzultovať na:
• e-mailovej adrese: zodpovednost@o2.sk
Konzultácie projektov nie sú povinné.
Bližšie info: https://www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia/grantovy-program/

S nadáciou v pohybe
Nadácia Volkswagen Slovakia štartuje jedinečný dlhodobý projekt na podporu detských domovov
a domovov sociálnych služieb na Slovensku. Zariadeniam uľahčí ich denný režim zapožičaním
auta Volkswagen up! na celých šesť mesiacov. Aj týmto spôsobom Nadácia Volkswagen Slovakia
pokračuje v rozširovaní svojich zmysluplných aktivít v sociálnej sfére.

Cieľová skupina projektu:
Zapojiť sa môžu: všetky detské domovy, domovy sociálnych služieb a zariadenia pre osoby
so zdravotným znevýhodnením, ktoré splnia stanovené podmienky projektu a dodržia
jednoduchý postup:
1) Vyplnia žiadosť v podobe online formulára a odošlú ju na adresu Nadácie
2) V žiadosti zdôvodnia potrebu tejto formy pomoci
3) V prípade, že im bude priať šťastie, budú vyžrebovaní a pol roka budú jazdiť na Volkswagen
up!
Podmienky projektu:
 Využívanie zapožičaného vozidla výlučne pre potreby zariadenia
 Náklady za pohonné hmoty preberá podporený subjekt
 Podporený subjekt poskytne Nadácii fotodokumentáciu a ako súčasť záverečnej správy aj
mediálny výstup z projektu
Prijímanie žiadostí o grant: priebežne počas roka.
Online prihlasovanie bude opäť spustené v septembri 2016.
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-s-nadaciou-v-pohybe/

Európa pre občanov
Opatrenie 2.1. Družobné mestá
Cieľom akcie 2 je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním
chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a propagovaním príležitostí na
spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie.
Maximálna výška podpory: 25 000 €
Uzávierka prijímania žiadostí: 1. september 2016
Bližšie info: http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-2-1/

Nadácia Poštovej banky
Grantový program pre jednotlivcov je určený pre individuálnych žiadateľov o finančnú pomoc
predovšetkým v oblastiach vzdelávanie, šport, zdravotníctvo a sociálna pomoc. Keďže v
súčasnosti akceptujeme a do schvaľovacieho procesu zaradujeme iba elektronické žiadosti o
podporu, prosíme Vás o dôsledné vyplnenie elektronického formuláru. Čím viac relevantných
informácií nám poskytnete, tým lepšie sa nám bude vyhodnocovať Vaša žiadosť. Aktuálny grantový
program je otvorený do konca septembra 2016.
Bližšie info: http://www.nadaciapabk.sk/ziadosti/

Kreatívna Európa – kultúra
Projekty európskej spolupráce
Hlavnými cieľmi podpory projektov nadnárodnej kultúrnej spolupráce je podporovať schopnosť
odvetví kultúry fungovať nadnárodne a medzinárodne a podporovať pohyb kultúrnych diel a
nadnárodnú mobilitu kultúrnych a kreatívnych subjektov, najmä umelcov.
Prioritami v oblasti budovania odvetví kultúry je:
− podporovať opatrenia poskytujúce kultúrnym a kreatívnym subjektom zručnosti, schopnosti a
odborné znalosti, ktoré prispievajú k posilňovaniu odvetví kultúry vrátane podporovania
prispôsobovania sa digitálnym technológiám, testovania inovačných prístupov k práci s publikom
a testovania nových modelov podnikania a riadenia,

− podporovať opatrenia umožňujúce kultúrnym pracovníkom spolupracovať medzinárodne a
internacionalizovať ich kariéry a činnosti v Únii a mimo nej, ak je to možné na základe dlhodobých
stratégií,
− poskytovať podporu na posilnenie európskych kultúrnych a kreatívnych organizácií a
medzinárodných sietí so zámerom uľahčiť prístup k profesijným príležitostiam.
V oblasti podpory pohybu a mobility sa stanovujú tieto priority:
− podporovať medzinárodné kultúrne aktivity, ako sú napríklad výstavy, výmeny a festivaly,
− podporovať pohyb európskej literatúry s cieľom zabezpečiť jej čo najväčšiu dostupnosť,
− podporovať prácu s publikom ako prostriedok na stimulovanie záujmu o európske kultúrne diela
a hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo a na zlepšovanie prístupu k nim. Cieľom práce s publikom
je pomôcť európskym umelcom a ich dielam dostať sa k čo najväčšiemu počtu recipientov v Európe
a rozšíriť prístup skupín s nedostatočným zastúpením ku kultúrnym dielam. Jeho cieľom je takisto
pomôcť kultúrnym organizáciám prispôsobiť sa potrebe pracovať s publikom novými a inovatívnymi
spôsobmi, aby si ho udržali, získali a aby zároveň zlepšili zážitky existujúceho i budúceho publika
a prehĺbili s ním vzťahy.
Toto opatrenie má flexibilný, interdisciplinárny charakter. Projekty sa môžu zameriavať na jednu
alebo viac priorít.
Maximálna výška podpory: kategória 1 do 200 000,- € kategória 2 do 2 000 000,- €
Uzávierka prijímania žiadostí: 5. október 2016
Bližšie info: http://www.cedslovakia.eu/clanky/projekty-europskej-spoluprace

VÝZVA PRE OBCE A MIKROREGIÓNY:
PROGRAM OBNOVY DEDINY 2017
Environmentálny fond zverejnil usmernenie pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z
environmentálneho fondu na rok 2017 PROGRAM OBNOVY DEDINY - Zlepšovanie kvality
životného prostredia na vidieku.
Oprávnení žiadatelia:
- obec bez štatútu mesta
- mikroregionálne združenie obcí.
Cieľom Programu obnovy dediny je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady
podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami snažili o:
- harmonický rozvoj zdravého životného prostredia
- zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny
- rozvoj environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká tohto
prostredia formou podpory špecifických činností zameraných na riešenie akútnych problémov
vidieckych samospráv v oblasti starostlivosti o vidiecke životné prostredie.
Maximálna výška požadovanej dotácie:
- pre obec bez štatútu mesta 5 000 €
- pre mikroregionálne združenie obcí 8 000 €.
Spolufinancovanie projektu je minimálne 5%. Uzávierka žiadostí: 31.10.2016
Bližšie info: http://www.obnovadediny.sk/

Výstavba, modernizácia a prestavba
komunitných centier
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Ľudské zdroje vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ
PRÍSPEVOK.
Zameranie:
- Výstavba nových komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych
komunít,
- Modernizácia a rekonštrukcia komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít,
- Prestavba objektov za účelom zriadenia a fungovania komunitných centier.
Typ výzvy: otvorená
Dátum uzavretia: Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len
„SO“) uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“)
v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia
SO najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov. Presný dátum
uzavretia výzvy SO zverejní na webovom sídle http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej Únie (ďalej len „EÚ“) vyčlenených
na výzvu je 15 000 000 EUR.
Zdroje financovania:
Európsky fond regionálneho rozvoja 85%
Štátny rozpočet 10%
Spolufinancovanie obce: 5%
Konečné termíny jednotlivých hodnotiacich kôl sú stanovené nasledovne:
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 23.09.2016
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 24.02.2017
Oprávnení žiadatelia:
obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít uvedené v prílohe č. 7 tejto výzvy Zoznam oprávnených žiadateľov.
Bližšie info: http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2

Nominácie na Most 2016
Priatelia,
dajte nám vedieť o skvelých mladých ľuďoch a o tom, čo robia pre našu krajinu! Tento týždeň sme
rozbehli nominácie na Most 2016! Každý, kto chce poukázať na úžasných (najmä) mladých ľudí a
veci, ktoré robia tak ich môže nominovať do 15. augusta 2016.
MOST je ocenením dobrých nápadov, odvahy a ochoty spolupracovať. Je verejným poďakovaním
za snahu a hodiny dobrovoľníckej práce. Je povzbudením a motiváciou k tomu neleniť a naďalej
robiť svet lepším a krajším miestom.
Ak sa rozhodnete nominovať, znamená to, že máte vo svojom okolí projekty, jednotlivcov alebo
organizácie, ktoré robia niečo výnimočné a chcete na ne upozorniť.
Bližšie info: http://mladez.sk/most/nominuj/
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