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Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam
začne 6. septembra 2016
Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam bude vyhlásené 6. septembra 2016 o 12. h.
O nové poukážky s platnosťou 3 mesiace budú môcť požiadať iba domácnosti
z mimobratislavských krajov.
Posun avizovaného termínu spôsobilo najmä predkladanie väčšiny poukážok z prvého a druhého
kola na preplatenie v posledné dni ich platnosti. Ak boli predložené dokumenty neúplné, prípadne
nesprávne, posudzovanie sa predlžovalo. Žiadosti o preplatenie priniesli rôzne aj neštandardné
situácie, s ktorými sa zhotovitelia museli vysporiadať vždy v súlade so všeobecnými a osobitnými
podmienkami projektu Zelená domácnostiam.
Termín sa presúva aj kvôli prebiehajúcim nevyhnutným kontrolám zrealizovaných inštalácií. Keďže
podpora z európskych fondov prostredníctvom národného projektu Slovenskej inovačnej
a energetickej agentúry (SIEA) je určená na inštaláciu zariadení v domácnostiach, osobitne sú
posudzované prípady, pri ktorých je zariadenie nainštalované v domácnosti prepojenej so
zhotoviteľom alebo v domácnosti so sídlom, či prevádzkou podnikateľských subjektov. V týchto
prípadoch je nutné overiť, či domácnosti uviedli pravdivé informácie o splnení podmienok
oprávnenosti. Kontroly sa týkajú už preplatených poukážok, ako aj poukážok čakajúcich na
preplatenie.
Väčšina kontrol na miestach inštalácií prebehla úspešne a ďalšie poukážky tak mohli byť uhradené.
Všetky aktuálne posúdené poukážky bez nutnosti vykonania kontroly na mieste budú preplatené
v najbližších dňoch. Ďalšie úhrady budú realizované v krátkom čase po kladnom posúdení,
respektíve podľa výsledku vykonaných kontrol na mieste inštalácií, ak budú nutné.
Zo 45 miliónov € určených na projekt je po prvom a druhom kole preplatených alebo rezervovaných
6,7 milióna € na viac ako 3 000 zrealizovaných inštalácií. Cieľom SIEA je zabezpečiť priebežné
vydávanie a preplácanie poukážok na inštalovanie zariadení na využívanie malých obnoviteľných
zdrojov energie v domácnostiach, avšak pri dodržiavaní podmienok financovania z prostriedkov
EU. Tomu je potrebné prispôsobiť všetky podmienky a vyhlasovanie ďalších kôl.

Zhotovitelia a domácnosti by si mali zvážiť svoje kapacity a možnosti do ďalšieho kola, aby vydané
poukážky neprepadli, neostávali nevyužité a neinštalovali sa na poslednú chvíľu. Len s takýmto
prístupom bude môcť systém vydávania poukážok fungovať plynule a ďalšie mimobratislavské
kolo by mohlo byť vyhlásené ešte tento rok.
Projekt Zelená domácnostiam je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Uvoľňovanie európskych prostriedkov predpokladá niekoľkostupňovú kontrolu, ktorá má na
všetkých úrovniach zabezpečiť, že pomoc je využitá efektívne, hospodárne a len za účelom, na
ktorý bola určená. Kontrolované nie sú len domácnosti, ale aj SIEA. Preverované boli napríklad
postupy vydávania poukážok, ale aj spôsob, akým SIEA kontroluje domácnosti a zhotoviteľov, či
podmienky pomoci spĺňajú domácnosti v zmysle ich čestných vyhlásení.
Zdroj: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/nezaradene/tretie-kolo-projektu-zelena-domacnostiam-zacne-6-septembra-2016/

Hosťujúci profesor
Otvorená grantová schéma 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
(oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie)
Výška a použitie grantu
V rámci grantovej schémy budú pridelené 2 granty, každý z nich v max. hodnote do 45 000 eur.
Finančné prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.
O grant sa môžu uchádzať
 univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru,
 katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, financie) na iných fakultách.
Zasielanie prihlášok
Prihlášku na pôsobenie zahraničného hosťujúceho profesora treba zaslať:
 do 31. októbra 2016,
 v slovenskom a anglickom jazyku (viď povinné formuláre),
 elektronicky na adresu info@nadaciavub.sk,
 v tlačenej forme - podpísané štatutárom žiadateľa (1 x SK verzia) na adresu: Nadácia VÚB,
Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava.
Bližšie info: https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/hostujuci-profesor/

Deutsche Telekom štartuje iniciatívu Fashion Fusion
Spoločnosť podporí inovatívne nápady spájajúce módu a technológie.
Kabelka so solárnymi panelmi, inteligentné športové oblečenie alebo tričko vyrobené na 3D
tlačiarni. Skupina Deutsche Telekom štartuje iniciatívu Fashion Fusion, aby podporila vývoj módy
budúcnosti.
Spolupráca s veľkými menami: Talentom pomôžu aj Intel a Adidas
V medzinárodnej súťaži Fashion Fusion Challenge budú mať mladé talenty z celej Európy
jedinečnú príležitosť získať pomoc a inšpiráciu od najväčších odborníkov z odvetví módy a
technológií a pretaviť do reality svoje vizionárske koncepty high-tech oblečenia a doplnkov.
Na súťaži sa podieľajú viacerí renomovaní partneri: Fashion Fusion podporia svojim know-how
a materiálmi okrem iných aj globálna technologická spoločnosť Intel, športová značka Adidas a
časopis Wired.

Tri súťažné kategórie
Študenti, mladí profesionáli a startupy môžu prihlasovať svoje koncepty do 1. augusta 2016.
Práce môžu byť prihlásené do jednej z troch kategórií: Connected Devices & Accessories, Digitally
Enhanced Fashion a Smart Services.
Viac informácií a pravidlá pre účastníkov nájdete na fashionfusion.telekom.com
Zdroj: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/deutsche-telekom-startuje-iniciativu-fashionfusion/1986#_methods=onPlusOne%2C_ready%2C_close%2C_open%2C_resizeMe%2C_renderstart%2Concircled%2Cdrefres
h%2Cerefresh&id=I0_1470049113964&parent=http%3A%2F%2Fwww.nadaciapontis.sk&pfname=&rpctoken=75796536

NOC vyhlasuje súťaž Slovenská kronika 2016
Do 31. augusta 2016 môžu záujemcovia prihlásiť kroniky a monografie miest a obcí Slovenska,
samosprávy, organizácií tretieho sektora a súkromných osôb do súťaže Slovenská kronika 2016.
Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže s dvojročnou periodicitou je Národné osvetové
centrum, spoluorganizátormi sú Slovenská národná knižnica, Slovenský národný
archív, Slovenské národné múzeum, Združenie miest a obcí Slovenska. Súťaž je tak, ako v roku
2014 rozdelená na dve základné kategórie (kroniky a monografie), ktoré majú ďalšie podkategórie.
Bližšie info: http://www.nocka.sk/vzdelavacia-cinnost/sk

Sociálny čin roka 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje
v oceňovaní Sociálneho činu roka, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003 a pôsobí ako
motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately.
Sociálnym činom sa rozumie mimoriadne humánna a originálna aktivita pre ktorúkoľvek
znevýhodnenú
skupinu
obyvateľstva
(deti,
starší
ľudia,
ťažko
zdravotne
postihnutí, marginalizované skupiny obyvateľstva a pod.).
Návrhy na ocenenie subjektov, ktoré podľa Vás vykonali takúto aktivitu v roku 2015 musí byť
podaný do 5. septembra 2016 a môže ho podať obec, fyzická osoba, občianske združenie,
nezisková
organizácia,
nadácia,
štátna
organizácia,
štátny
orgán,
vyšší územný celok, podnikateľský subjekt alebo cirkevná organizácia na e-mailovú adresu:
lucia.batorova@employment.gov.sk
alebo
na
adresu
Ministerstva
práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava.
Na
základe
zaslaných
a vyhodnotených
nominácií
komisia
spracuje
návrhy
na ocenenie, pričom bude prihliadať predovšetkým na kreativitu, efektivitu a cielenosť aktivít,
kvalitu poskytovanej služby a jej vplyv na zlepšenie životnej situácie občanov.
Na ocenenie za Sociálny čin roka je možné navrhnúť ktorékoľvek zariadenie,
obec,
mesto,
neziskovú
organizáciu,
právnickú,
či
fyzickú
osobu,
ktorá akýmkoľvek výnimočným a humánnym spôsobom, nad rámec svojich pracovných
povinností, bola nápomocná.
Zdroj: http://www.zmos.sk/socialny-cin-roka-2016-.phtml?id3=0&module_action__58615__id_art=24254#m_58615

Úrad vlády SR pripravuje rokovania o detailoch nového
programového obdobia grantov EHP a Nórska
V súvislosti s viacerými podnetmi verejnosti, týkajúcimi sa prípravy programového obdobia z
grantov EHP a Nórska, Úrad vlády SR informuje, že vykonáva dôslednú prípravu na oficiálny
začiatok rokovaní s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom o podrobnostiach čerpania finančných

prostriedkov z uvedených grantov v novom programovom období 2014– 2021. Medzinárodné
dohody medzi Európskou úniou a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom boli podpísané 4. mája
2016 - vďaka nim bude môcť Slovenská republika čerpať finančné prostriedky v sume 113,1 mil.
eur.
Tieto finančné prostriedky je možné použiť na financovanie programov v rámci
nasledovných piatich prioritných sektoroch:






inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť,
sociálne začlenenie, zamestnanosť mladých ľudí a znižovanie chudoby,
životné prostredie, energetika, zmena klímy a nízkouhlíkové hospodárstvo,
kultúra, občianska spoločnosť, dobrá správa vecí verejných, základné práva a slobody,
spravodlivosť a vnútorné veci.

Prioritné sektory sa ďalej členia na tzv. programové oblasti. Nórsko, Island a Lichtenštajnsko
spustili procedúru verejných pripomienok k zameraniam týchto programových oblastí. V prípade
záujmu je viac informácií možné nájsť na webovej stránke prispievateľských krajín
http://eeagrants.org/News/2016/Consultation-on-priorities-for-the-EEA-and-Norway-Grants-201420212
.
Práve výber programových oblastí bude predmetom rokovaní medzi Nórskom, Islandom,
Lichtenštajnskom a všetkými pätnástimi prijímateľskými krajinami, teda aj Slovenskou republikou.
Následne dôjde k podpisu bilaterálnych medzinárodných zmlúv, tzv. memoránd
o porozumení, ktorými zúčastnené strany potvrdia programové oblasti pre danú krajinu. Vybraní
správcovia týchto programových oblastí budú následne povinní vypracovať návrhy programov
a zaslať ich na pripomienky všetkým trom prispievateľským krajinám. Až po schválení programov
a následnom uzavretí programových dohôd budú môcť byť vyhlásené výzvy.
Vzhľadom na tento postup predpokladáme, že k vyhláseniu prvých výziev môže dôjsť v druhej
polovici roku 2017. Úrad vlády SR má - aj vzhľadom na úspešný priebeh predchádzajúceho
obdobia a implementácie projektov - pochopiteľný záujem byť jednou z prvých krajín, ktorá
memorandá o porozumení uzavrie.
Zdroj: http://www.eeagrants.sk/urad-vlady-sr-pripravuje-rokovania-o-detailoch-noveho-programoveho-obdobia-grantov-ehp-anorska/

Bilaterálny fond na národnej úrovni
pre rok 2016 otvorený
Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára
možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie
bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom,
Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2016.
Bližšie info: http://www.eeagrants.sk/bilateralny-fond-na-narodnej-urovni-pre-rok-2016-otvoreny/

PlaNET SOEN predstavuje svoju sieť
výnimočných ľudí z regiónu Gemer-Malohont
PlaNET SOEN – ENTERprise your region robí výnimočným nie len jeho hlavná myšlienka,
originálna forma tréningov, pútavý obsah, jedinečný regionálny marketing, medzinárodný aspekt,
či národná záštita pána prezidenta Andreja Kisku, ale hlavne silná regionálna sieť vytvorená vďaka
ľuďom, ktorí sa rozhodli urobiť pre svoj región a jeho mládež viac. Sú to výnimoční ľudia, ktorí sa
rozhodli podeliť o svoju výnimočnosť s tými, ktorí sú budúcnosťou nášho regiónu. Sieť tvorí 12
podnikateľov z okresu Rimavská Sobota a Revúca, ktorí budú svojimi podnikateľskými príbehmi
inšpiráciou pre mladých potenciálnych podnikateľov z regiónu Gemer-Malohont a ako mentori ich
budú koordinovať na ceste za ich podnikateľským snom. Týchto výnimočných ľudí sme sa rozhodli
predstaviť netradičnou formou, v podobe krátkeho prezentačného videa.

Ak i ty chceš byť súčasťou PlaNET SOEN a nakopnúť svoj potenciál, vyplň on-line formulár a využi
svoju šancu.
Bližšie info: https://www.facebook.com/Planet-SOEN-ENTERprise-your-region-595904380567344/

Európska komisia nezastaví financovanie
Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020


MPRV SR a PPA odvrátili hrozbu zastavenia financovania PRV 2014 – 2020 predstavením
plánu transparentnosti a prísnych kontrol oprávnenosti výdavkov
 PPA začne detailné kontroly stoviek zazmluvnených projektov PRV SR 2014 -2020
Bratislava/Brusel, 8. august 2016 – Európska komisia Slovenskej republike nepozastaví
financovanie Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020. Počas rokovaní v Bruseli sa na tom
dohodli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR),
Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), Európskej komisie (EK) a Auditu Európskej
komisie.
Implementácia Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020 v minulých rokoch vyvolala na strane
prijímateľov a Európskej komisie znepokojenie. Výhradami EK boli transparentnosť hodnotenia
projektov a nerovnomerné čerpanie prostriedkov počas celého programovacieho obdobia. Z
objemu Programu rozvoja vidieka 1,2 miliardy euro na roky 2014 – 2020 bolo totiž už za prvé dva
roky programu, do konca marca 2016, alokovaných v rámci výziev až 85 % prostriedkov, čiže jedna
miliarda eur. EK preto začala zvažovať pozastavenie financovania PRV a zastavenia
kontrahovania projektov.
MPRV SR a PPA preto predstavili EK opatrenia na riešenie situácie k výhradám, ktoré komisia
vzniesla počas rokovania pred Monitorovacím výborom PRV SR 2014 - 2020. „Naše návrhy
transparentných procesov a prísne overovanie hospodárnosti vynakladania prostriedkami
zástupcovia Európskej komisie privítali. Nedošlo tak a ani nedochádza k spochybneniu samotného
Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,“ uviedol Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Práve
plán transparentnosti a prísnej kontroly oprávnenosti výdavkov, ktorý predstavila PPA presvedčil
EK o nepozastavení financovania prostriedkov a kontrahovania v rámci programu pre Slovensko.
PPA spustí dôkladné overovanie postupu verejného obstarávania na strane prijímateľov, kontroly
oprávnenosti výdavkov a hospodárnosti ich vynakladania, pričom bude realizovať prísnu kontrolu
žiadostí o platbu a preverovať opatrenia a výzvy. Kontroly tak čakajú stovky zazmluvnených
projektov. Následne Európska komisia vykoná na jeseň 2016 audit na pôde PPA, ktorý overí aj
realizáciu nasadených opatrení. Vzhľadom na vyťaženie súvisiace s nasadzovaním opatrení
a kontrol, predpokladá PPA vydanie ďalších výziev PRV až v budúcom roku.
Zdroj: http://www.mpsr.sk/?navID=1&id=10464

VÝZVA AJ PRE VÁS:
UKÁŽTE SA V DOBROM SVETLE
Nadačný fond Slovenských elektrární otvára druhé kolo zamestnaneckého grantového programu
Ukážte sa v dobrom svetle.
Oprávnení žiadatelia:
- mimovládna organizácia (nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, účelové zariadenie cirkvi)
- príspevková alebo rozpočtová organizácia (škola, škôlka, domov sociálnych služieb a pod.)
- samospráva mesta alebo obce
Grant je možné žiadať na projekty z oblastí vzdelávanie, životné prostredie, sociálna oblasť,
kultúra, šport. Projekty majú prispievať ku kvalite života v regiónoch.
Podmienkou pre realizáciu projektov je dobrovoľnícka práca zamestnancov spoločnosti –
ambasádorov projektov a ďalších firemných dobrovoľníkov.

Prostriedky je možné využiť na nákup materiálu, učebných pomôcok a podobne.
Minimálna výška grantu: 1 000 €
Maximálna výška grantu: 2 500€
Spolufinancovanie projektu je aspoň 10 % z celkových nákladov.
Uzávierka prijímania žiadostí: do 15.9.2016.
Bližšie info: https://energiaprekrajinu.seas.sk/zamestnanecky-program

Dobromat spája svet obchodu
a dobročinnosti v konkrétnu vec
Nový portál dobromat.sk pomáha podporovať neziskový
sektor vďaka príspevkom z utratenej sumy nákupu
vo vybraných e-shopoch.
Veľa ľudí preferuje nákup na internete pred návštevou tzv. kamenných predajní. Práve lojálnosť
zákazníkov známych predajcov ako martinus.sk, deichmann.sk či aliexpress.com dokáže
zabezpečiť zaujímavé finančné dary pre tých, ktorí to potrebujú. Zákazník však pritom nedáva
nič navyše - ide o províziu, čiže percento stanovené samotným obchodom, ktorá sa
automaticky pripíše na konto jedného z 1 835 registrovaných združení z celého Slovenska.
Postup pri nakupovaní cez Dobromat je pomerne jednoduchý. Zákazník si pred samotným
elektronickým nákupom môže priamo na stránke Dobromatu vybrať predajcu a následne neziskovú
organizáciu, ktorú by chcel podporiť. Stránka ho potom automaticky presmeruje na internetový
obchod, kde si môže v pokoji vychutnať nákup tovaru či služby. Nakoniec dostane informáciu, aká
čiastka z ceny realizovaného nákupu bude venovaná na pomoc neziskovej organizácii.
Možno sa pýtate, čo umožňuje rozmach, či vôbec udržateľnosť takéhoto projektu. Nuž, jeden
z tvorcov tejto unikátnej myšlienky, Marián Repáň, by vám určite vedel poskytnúť jednoduchú
odpoveď. Prínos je totiž atraktívny nielen pre občianskej združenia a neziskové organizácie,
ale predovšetkým pre samotných predajcov, ktorí si radi zvýšia renomé a rozšíria klientelu.
Nadšenci internetového obchodu sa rovnako tešia nielen z výhodného nákupu, ale aj
z vykonaného dobrého skutku.
Na uľahčenie a pre pravidelnosť finančnej podpory je tu možnosť nainštalovať si plugin Dobromat
do prehliadača (Google Chrome, Firefox), ktorý si už raz podporené združenie a daný e-shop
dokáže zapamätať. Podrobnejšie o registrácií obchodu alebo združenia, forme propagácie a ďalšie
informácie nájdete na stránke www.dobromat.sk.
Bližšie info: https://dobromat.sk/

Chceli by ste stážovať v Európskom parlamente?
Prihlásiť sa môžete už teraz
Skončili ste vysokú školu a hľadáte prvú pracovnú skúsenosť? Zaujíma vás európska politika a
chceli by ste nahliadnuť do zákulisia jednej z európskych inštitúcií? Využite príležitosť, ktorú
ponúka Európsky parlament a prihláste sa na stáž. Vaše prihlášky môžete podávať do 15. októbra.
Vybrať si môžete zo všeobecných alebo špecializovaných stáží.
Bližšie info: https://europskenoviny.sk/2016/08/16/chceli-by-ste-stazovat-europskom-parlamente-prihlasovat-sa-mozete-uzteraz/

Štipendium krídla 2016
Program Nadácie Provida pod názvom Štipendium Krídla je určený pre mladých spoločensky sa
angažujúcich talentovaných študentov, ktorí boli prijatí na akúkoľvek zahraničnú univerzitu.
Podporení budú študenti, ktorí majú schopnosť a potenciál priniesť originálne riešenia vybraných
spoločenských problémov a chcú sa zároveň angažovať vo svojom obore v prospech lepšej
spoločnosti.
Termín na podanie prihlášky bol predĺžený do 31. augusta 2016. Životopisy a motivačné listy
môžete posielať do tohto termínu na stipendiumkridla@provida.sk.
Bližšie info: http://www.provida.sk/2015/07/13/stipendium-kridla-aktualna-vyzva/
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