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Skvalitnenie prírodného a sociálneho prostredia
RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ:


aktivity spojené so založením alebo zveľadením zelenej plochy, ktoré ju začlenia
do verejného priestranstva alebo jeho susedstva,
 iniciatívy, ktorých ambíciou je zvýšiť podiel verejnej zelene, a teda zriadiť, upraviť alebo
revitalizovať významné verejné priestranstvo v meste,
 obstaranie materiálno-technického vybavenia, ktoré bude slúžiť na zveľadenie zelenej
plochy alebo na skalitnenie sociálneho prostredia, v ktorom skupina trávi svoj čas (napr.
v práci alebo v škole)
PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 2. 1. do 15. 2. 2017
HLASOVANIE:
od 1. 3. do 31. 3. 2017
VYHLÁSENIE VYBRANÉHO PROJEKTU:
3. 4. 2017
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/gesto-pre-mesto/skvalitnenie-prirodneho-a-socialneho-prostredia.html

Zelená dobrovoľníkom
V inšpiratívnej začínajúcej tradícii Nadácia pokračuje aj v roku 2017 a novým grantovým
programom opäť dáva dobrovoľníkom zelenú. Vďaka dobrovoľníkom z radov zamestnancov sa do
programu môžu zapojiť základné a materské školy na celom Slovensku a venovať niektoré
z jarných dní spoločnej dobrovoľníckej aktivite.
Ciele grantového programu:
 Podporiť dobrovoľnícku verejnoprospešnú aktivitu nielen zamestnancov Volkswagen
Slovakia a ich detí
 Skrášliť areály materských a základných škôl: upraviť školský dvor, ihrisko, vysadiť stromy
a trávnik, namaľovať múry a lavičky, opraviť plot, chodníky atď.
 Podporiť regióny, z ktorých zamestnanci pochádzajú
 Zvýšiť eko-povedomie
Žiadateľ:
 materské školy, základné školy, spolupracujúce občianske združenia a neziskové
organizácie na Slovensku pod záštitou zamestnanca Volkswagen Slovakia
Maximálna suma pridelenej podpory: 500 € na projekt
Tento grantový program je opäť otvorený od 25. januára 2017 a uzávierka prijímania žiadostí je
do 24. februára 2017.
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/zelena-spolupraca-dni-dobrovolnictva/

Bezpečne na cestách
Grantový program podporujúci dopravnú výchovu v materských a základných školách sa stretol
s veľkým záujmom verejnosti. Od svojho vzniku umožnil kvalitnejšie prepojiť teóriu a prax
prostredníctvom kreatívnych aktivít a interaktívnych hier s dopravnou tematikou či realizáciou

viacerých detských dopravných ihrísk vybudovaných v rámci podporených projektov po celom
Slovensku.
Ciele grantového programu:
 Zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej
bezpečnosti vo všetkých regiónoch Slovenska
 Podporiť záujem detí o dopravnú výchovu
 Zlepšiť podmienky vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy na Slovensku
 Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktívneho
zapájania detí do vzdelávacieho procesu
 Zabezpečenie dlhodobých a pravidelných aktivít v tejto oblasti v rámci školy
Žiadateľ:
 materské školy na Slovensku
 neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace popri materských školách
Za jednu materskú školu môže byť podaný maximálne jeden projekt (v prípade doručenia viacerých
žiadostí budú obe vylúčené).
Téma grantového programu pre rok 2017:
 podpora zaujímavých, kreatívnych a inovatívnych projektov v oblasti dopravnej
výchovy zameraných na realizáciu, príp. dobudovanie dopravného ihriska (exteriérové
i interiérové) s prepojením na dopravno-edukačnú aktivitu s dôrazom na bezpečné
prechádzanie cez cestu.
Maximálna výška podpory: 3 000 € / projekt
Realizácia projektov: Apríl – November 2017 (Projekt môže mať i kratšie trvanie, avšak
v danom časovom rozpätí)
Uzávierka prijímania žiadostí: 10. marec 2017
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-bezpecne-na-cestach/
Pozývame Vás zapojiť sa do

Ankety o najkrajšiu slovenskú
poštovú známku roku 2016
Svoj hlas môžete dať len jednej poštovej známke, a to uvedením jej katalógového čísla,
prípadne názov emisie, a to do 31. mája 2017 elektronickou poštou na:
anketa.znamka@slposta.sk alebo poštovým lístkom na jednu z týchto adries:
POFIS, Nám. slobody 27, 817 98 Bratislava
alebo
Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1
Pri hlasovaní nezabudnite uviesť heslo ANKETA 2016 a Vašu adresu, na ktorú Vám bude zaslaný
poštový lístok s prítlačou najkrajšej známky roku 2016. Každý účastník bude taktiež zaradený do
žrebovania o vecné ceny.
Bližšie info: http://www.pofis.sk/blog/oznamy

Učitelia sa môžu hlásiť do programu USA
zameraného na výučbu o holokauste
Týždenný program na vybraných školách v USA ponúka aj v tomto roku učiteľom
základných a stredných škôl zaujímavú možnosť prehĺbiť si svoje znalosti týkajúce sa
výučby o holokauste.
Počas letných prázdnin získa túto možnosť 14 pedagógov zo siedmich krajín. Do výberu budú
zaradení učitelia stredných škôl a druhého stupňa základných škôl so zameraním na dejepis,
náuku o spoločnosti, etiku, prípadne iné predmety humanitného zamerania a s výbornou
znalosťou anglického jazyka. Vhodný kandidát by mal mať skúsenosť s vyučovaním témy
holokaustu. Termín odovzdania žiadosti je 31. marca 2017. Podrobné informácie nájdete na
stránke www.fulbright.sk/.
Program je iniciatívou Ministerstva zahraničných vecí USA, Asociácie organizácií zaoberajúcimi

sa problematikou holokaustu (AHO) a Pamätného múzea obetiam holokaustu vo Washingtone
v USA. Na Slovensku ho finančne zabezpečujú Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike,
AHO a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Zdroj: https://www.minedu.sk/ucitelia-sa-mozu-hlasit-do-programu-usa-zameraneho-na-vyucbu-o-holokauste/

Financovanie športu v roku 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňuje výzvu na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom rozpočtu ministerstva v roku 2017.
Dátum ukončenia predkladania žiadostí: 15. február 2017.
Účel 2017-01
Účasť na významnej športovej súťaži (vrátane prípravy na túto súťaž) a práca s mládežou
Minimálna suma: 4 000 €
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ: Športový zväz
ÚČEL 2017-02
Účasť na multišportových podujatiach a aktivity školského, univerzitného športu a športu pre
všetkých
Minimálna suma: 1 000 €
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ: Právnická osoba zapísaná v registri právnických osôb v športe, so
sídlom v Slovenskej republike, ktorá vykonáva športovú činnosť najmenej 5 rokov.
ÚČEL 2017-03
Značenie peších, lyžiarskych, vodných a cyklistických trás v Slovenskej republike
Minimálna suma: 10 000 €
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ: Právnická osoba, zapísaná v registri právnických osôb v športe, ktorá
v každom z rokov 2014 až 2016 vyznačila aspoň tisíc kilometrov peších, lyžiarskych, vodných,
alebo cyklistických trás v Slovenskej republike v súlade s normami ČSN 01 8025 a STN 01 8028.
ÚČEL 2017-04
Projekty s pridanou hodnotou pre popularizáciu pohybových aktivít detí a mládeže
Minimálna suma: 20 000 €
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ: Právnická osoba zapísaná v registri právnických osôb v športe so
sídlom v Slovenskej republike, ktorá vykonáva športovú činnosť najmenej 5 rokov, a ktorá
v uplynulých 5 rokoch uskutočnila aspoň 5 projektov s regionálnym, celoslovenským, či
medzinárodným pokrytím (nie miestne projekty).
ÚČEL 2017-05
Finančné odmeny pre športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2016 a pre trénerov mládeže za
dosiahnuté výsledky a za celoživotnú prácu s mládežou
Minimálna suma: 100 €
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ: Športový zväz, ktorému bola schválená dotácia z rozpočtu
ministerstva na účel „športová reprezentácia SR a rozvoj športových odvetví“ alebo „výber a
príprava športových talentov“ aspoň v jednom z rokov 2014 až 2016.
Bližšie info: http://www.minedu.sk/financovanie-sportu-v-roku-2017/

Európsky strom roka 2017 –
Hlasovanie je odštartované!
16 krajín je zapojených do 7. ročníka prestížnej environmentálnej súťaže Európsky strom roka.
Počas mesiaca február môžu ľudia hlasovať za svojho favorita na webovej stránke
www.treeoftheyear.org.
Slovensko v nej zastupuje 270-ročný platan z Budatína, víťaz slovenskej ankety Strom roka 2016.
Hlasovanie o Európsky strom roka prebieha počas celého februára 2017 na webovej stránke
www.treeoftheyear.org. Na víťazný strom, ktorý získa titul Európsky strom roka, čaká finančná
odmena určená na jeho odborné ošetrenie alebo výsadbu stromov v jeho okolí.
Bližšie info: http://www.ekopolis.sk/aktuality/europsky-strom-roka-2017-hlasovanie-odstartovane

Súťaž PRE VODU – Mladí ľudia pomôžu nájsť obciam riešenia
efektívneho hospodárenia s vodou
Mladí ľudia môžu do konca januára 2017 zasielať svoje návrhy efektívneho riešenia hospodárenia
s vodou. Najlepšie tri návrhy získajú finančnú odmenu 1100 €, 550 € a 200 €. Nadácia Ekopolis v
spolupráci s Nestlé organizuje už druhý ročník súťaže PRE VODU, ktorá prepája mladých ľudí s
tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a
obciach.
Súťažiť môžu študenti a mladí ľudia do 30 rokov, ktorí si môžu vybrať konkrétny problém zo
zoznamu zadaní, zverejnených na webe súťaže www.sutazprevodu.sk.
Súťažný návrh je potrebné zaslať do konca januára 2017. Okrem popisu riešenia musí obsahovať
aj rámcový odhad financií a vyhodnotenie rizík riešenia. 10. marca 2017 prebehne finále súťaže,
Víťaz slovenského finále predstaví svoju prácu na konferencii v Prahe pri príležitosti Dňa vody.
Bližšie info: http://www.ekopolis.sk/aktuality/sutaz-vodu-mladi-ludia-pomozu-najst-obciam-riesenia-efektivnehohospodarenia-vodou

XII. ročník súťaže
o najlepší environmentálny projekt
zrealizovaný školou
Termín uzávierky: 30. jún 2017
Usporiadateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica
Poslanie súťaže:
Poslaním súťaže je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju,
zvýšenie záujmu žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjanie spolupráce
či aktívnej účasti na riešení problémov komunity a regiónu.
Súťažné kategórie:
Materské školy
Základné školy
Stredné školy
Organizácia súťaže a jej priebeh:
Materské, základné a stredné školy z celého Slovenska môžu prihlásiť do súťaže environmentálny
projekt, ktorého trvanie je minimálne 1 mesiac a ktorý bol zrealizovaný a ukončený do apríla 2017.
Projekt nesmie byť starší ako dva roky. Vyplnený prihlasovací formulár projektu je potrebné zaslať
najneskôr do 30. júna 2017 (rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke). K projektu je potrebné
pribaliť aj CD s fotodokumentáciou a samotným projektom.
Bližšie info: http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2537

PRÍJEM ŽIADOSTÍ O ÚVERY PRE ROK 2017
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) spustil prostredníctvom okresných a mestských úradov
príjem žiadostí o úvery pre rok 2017 v účeloch:
- obnova bytovej budovy
- obstaranie nájomného bytu kúpou alebo výstavbou obstaranie zariadenia sociálnych služieb
- obnova zariadenia sociálnych služieb
Žiadosti sa podávajú na mestských úradoch v sídle okresu a okresných úradoch v sídle kraja
príslušného podľa miesta stavby v nasledovných termínoch:
Obnovu bytovej budovy
- od 15.1. do 31. 10. príslušného kalendárneho roka pre všetkých oprávnených žiadateľov
Obstaranie nájomného bytu
- od 15.1. do 28.2. príslušného kalendárneho roka keď je žiadateľom obec, samosprávny kraj a
nezisková organizácia
- od 1.4. do 31.5. príslušného kalendárneho roka keď je žiadateľom iná právnická organizácia (aj
iná nezisková organizácia)

Úvery na výstavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb
- od 15.1 do 30.6. príslušného kalendárneho roka, oprávnený žiadateľom je obec a samosprávny
kraj
Obstaranie bytu do vlastníctva fyzickej osoby
- od 1.4. do 31.10. príslušného kalendárneho roka, oprávnený žiadateľ je fyzická osoba
Bližšie info: https://www.sfrb.sk/informacie-pre-ziadatelov-zaujemcov-o-poskytnutie-podpory/informacie-pre-ziadatelovzaujemcov-o-posk

Angažujme sa pre lepší svet. {Spoločne}.
dm iniciatívou za podporu dobrovoľníctva. Podporme spoločne myšlienku dobrovoľníctva na
Slovensku.
Hľadáme výnimočné projekty a aktivity zo sociálnej oblasti, z oblasti zdravia, životného prostredia
a ekológie, kultúry či športu, ktoré chceme na Slovensku SPOLOČNE podporiť. Základnou
myšlienkou je vyhradiť si čas pre ľudí vo svojom okolí a využiť príležitosť žiť SPOLOČNE a nie
paralelne vedľa seba.
Prihlásiť projekt na stránke www.dm-spolocne.sk môže od 1. 1. 2017 do 15. 2. 2017:
• člen 3. sektoru (občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia),
• orgán verejnej správy (obec, VÚC alebo nimi zriadená organizácia).
Do polovice marca 2017 vyberie odborná porota maximálne 40 projektov. Kritériá pre výber vášho
projektu do finálnej fázy nájdete na www.dm-spolocne.sk.
ČO ZÍSKATE?
• lokálnu podporu – výzvu na zapojenie sa do projektu/aktivity v predajniach dm-ky,
• zdravé ruky – dobrovoľnícku prácu dm spolupracovníkov a zákazníkov,
• drobnú materiálnu podporu – spadajú pod ňu pracovné prostriedky pre dobrovoľníkov, ako sú
napr. rukavice, vrecia na odpad, štetce a pod.
Bližšie info: https://www.dm-spolocne.sk/

Nadácia SPP – Zamestnanecký program
Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť záujemcom z radov
zamestnancov spoločnosti SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde
bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.
Preto ak aj vy máte pocit, že vo vašom okolí treba podporiť niečo správne, je vám sympatická práca
niektorej neziskovej organizácie, alebo dokonca už dlhšiu dobu spolupracujete s nejakou
organizáciou, nové kolo Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je určené práve
vám.
Uzávierka aktuálneho kola Zamestnaneckého grantového programu bude 8. marca 2017 o
24:00. Žiadosti o podporu sa zasielajú prostredníctvom online formulára.
Bližšie info: http://www.nadaciaspp.sk/sk/zamestnanecky-program

Výzva Fondu na podporu umenia č. 5/2017
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 č.
5/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:
1.1.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá
1.1.2 Tvorba a uvedenie javiskového diela – zriaďované divadlá
1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo
1.2.1 Tvorba a uvedenie javiskového diela – tanec
1.2.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – tanec
1.3.1 Tvorba a šírenie hudobného diela
1.3.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – hudba
1.4.1 Tvorba a realizácia diel – vizuálne umenie

1.4.4 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
5.1.1 Odborná činnosť knižníc a knižničná infraštruktúra
5.1.3 Akvizícia knižníc
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2017. Žiadateľ je povinný
podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy
najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).
Bližšie info: http://fpu.sk/sk/vyzvy-2017/304-vyzva-c-5-2017

Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom
Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 18. ročník grantového programu Hodina deťom určeného na
podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti a mladých ľudí na Slovensku.
Oprávnení žiadatelia:
- mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, neinvestičné
fondy)
- samosprávy
- cirkevné inštitúcie
- rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a s pravidelnou celoročnou
činnosťou
PROGRAMOVÉ OBLASTI:
1. DIEŤA A JEHO RADOSTI
Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a aktivity
detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech iných
2. DIEŤA A JEHO STAROSTI
Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie sú
rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú
3. DIEŤA A JEHO ŠKOLA
Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj
učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie
4. DIEŤA A JEHO KOMUNITA
Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce
organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce so samosprávami,
na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov
Uzávierka podávania projektov: 20.3.2017
Bližšie info: http://www.nds.sk/blog/oznamy/vyzva-18.-rocnika-grantoveho-programu-hodina-detom/

Nadácia VÚB – Poklady môjho srdca
VYBERTE SI SVOJE MAJSTROVSKÉ DIELO
Hlasujte za jedno z deviatich unikátnych diel Majstra Pavla z Levoče a rozhodnite, ktoré z nich
získa finančné prostriedky na reštaurovanie.
Vyberte dielo, ktorému chcete pomôcť a dajte mu svoj hlas. Hlasovať môžete za akékoľvek dielo
vo výbere. Pri hlasovaní zadajte svoje telefónne číslo a my vám obratom pošleme bezplatný
overovací kód na dokončenie hlasovania.
Hlasovať môžete v termíne od 15.2. do 28.2. Každý hlasujúci má len jeden hlas, preto si vyberte
dielo, ktoré je vášmu srdcu najbližšie.
Bližšie info: https://www.nadaciavub.sk/poklady/

Grantový program „Malé granty“
Uzávierka: 1. marec 2017
Maximálna výška grantu: 6 000 eur
Medzinárodný vyšehradský fond sa prostredníctvom grantového programu Malé granty orientuje
na projekty, ktorých cieľom je podporiť kultúrnu, vedeckú a výskumnú spoluprácu, výmenné pobyty
mladých ľudí a ich vzdelávanie, cezhraničnú spoluprácu a cestovný ruch.
V centre pozornosti sú projekty, ktoré významným spôsobom prispejú k regionálnej spolupráci,
rozvoju inovatívnosti a udržateľnosti v nasledovných oblastiach:
 kultúra a spoločná identita
 vzdelávanie
 životné prostredie
 demokratické hodnoty a médiá
 verejný poriadok a inštitucionálne partnerstvá
 vedecká výmena a výskumná spolupráca
 regionálny rozvoj, podnikanie a cestovný ruch
 sociálny rozvoj.
Projekty je potrebné prihlásiť prostredníctvom online formuláru, najneskôr do 1. marca 2017.
Bližšie info: http://visegradfund.org/grants/small-grants/
Zdroj: Medzinárodný vyšehradský fond

HĽADÁ SA ENERGIA!
Chceš sa zapojiť do súťaže?
Zostav si trojčlenný tím a POĎ DO TOHO!
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci žiaci od 5. do 9.ročníka základných škôl a od 1. do 4.ročníka
osemročných gymnázií na Slovensku. Náročnosť súťaže je prispôsobená úrovni 2. stupňa ZŠ.
Zaregistruj svoj tím najneskôr do 31.marca 2017!
Všetky dôležité informácie nájdeš na tomto linku: http://www.energiazblizka.sk/home/hlada-sa-energia/

VÝZVA NA ZLEPŠENIE
VONKAJŠÍCH HRANÍC A VÍZ
Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci Fondu pre vnútornú
bezpečnosť,
Nástroja pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz.
Oprávnení žiadatelia:
- orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy a iné, štátne rozpočtové
alebo príspevkové organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy alebo iné právnické
osoby zriadené osobitným zákonom;
- 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
- neinvestičný fond
- medzinárodná organizácia pôsobiaca na území SR
- vzdelávacia inštitúcia, vedecko-výskumná organizácia
- podnikateľský subjekt (pri dodržaní zásady neziskovosti projektu).
Všeobecným cieľom je prispievať k zabezpečeniu vysokej úrovne bezpečnosti v Únii pri súčasnom
uľahčovaní legitímneho cestovania prostredníctvom jednotnej kontroly na vonkajších hraniciach na
vysokej úrovni a efektívneho spracúvania schengenských víz v súlade so záväzkom Únie, pokiaľ
ide o rešpektovanie základných slobôd a ľudských práv.

V rámci národného cieľa 4 Hranice – Acquis Únie sa Slovenská republika zaviazala zvýšiť
úroveň jazykových odborných školení pre členov policajných zložiek, ktorí zabezpečujú kontrolu
vonkajších hraníc EÚ.
Celkový finančný plán pre túto výzvu je 292 513,67 €
Termín ukončenia výzvy: 13.4.2017
Bližšie info: http://www.minv.sk/?vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-grant-1

Desať miliónov na občianske hliadky
v rómskych komunitách
Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
intenzívne pripravuje dopytovo orientovanú výzvu na podporu projektu Miestne občianske
poriadkové služby.
Podľa indikatívneho harmonogramu výziev bude výzva na uvedený projekt vyhlásená v apríli 2017
s alokáciou vo výške 10 miliónov eur z Európskych investičných a štrukturálnych fondov.
„Verím, že projekt Miestne občianske poriadkové služby nadviaže na projekt Rómske občianske
hliadky. V minulosti bol projekt hliadok natoľko úspešný, že po jeho ukončení mnoho miest a obcí
v ňom pokračovalo a hliadky financovalo z vlastných zdrojov. Preto som sa rozhodol, že urobím
všetko pre to, aby projekt pokračoval a začal sa realizovať v roku 2017. Nielen samosprávy ale i
ľudia ho potrebujú,“ uviedol Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.
„Výzvu zameranú na projekt Miestne občianske poriadkové služby považujeme za veľký prínos pri
integrácii marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti. Projekt podporí prácu tzv.
občianskych hliadok, teda miestnych občanov, ktorí majú k danej marginalizovanej komunite hlbší
a dôvernejší vzťah, vďaka čomu môžu spĺňať mediačnú úlohu pri komunikáciami so štátnymi
inštitúciami,“ povedala Lucia Rozkopálová, riaditeľka odboru pre inklúziu marginalizovaných
rómskych komunít.
Občianske hliadky nebudú suplovať činnosť polície, ale v niektorých prípadoch im budú
nápomocné. Ich význam by mal spočívať aj v efektívnom riešení náročných a konfliktných situácií
v rámci komunity a pri komunikácii so sociálne vylúčenými osobami.
V rámci projektu by sa mala výrazne zjednodušiť administratívna záťaž pre prijímateľov projektu
vďaka zjednodušenému vykazovaniu výdavkov.
Oprávnenými prijímateľmi projektu bude 1043 miest a obcí zo siedmich slovenských krajov,
s výnimkou Bratislavského, identifikované na základe indexu podrozvinutosti z Atlasu rómskych
komunít (2013).
Zdroj: http://www.minv.sk/?aktuality_zahranicna_pomoc_MV_SR&sprava=desat-milionov-na-obcianske-hliadky-v-romskychkomunitach

Obnovme si svoj dom
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí na podporu
projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (NKP) zaradených
do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 12. 2014. Dotácie
budú poskytované v rámci dotačného systému Obnovme si svoj dom v novom podprograme 1.6
Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a
obnovy.
Oprávnenými žiadateľmi sú obce, vyššie územné celky a rozpočtové alebo príspevkové
organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti,
vysoké školy, Matica slovenská, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a fyzické
osoby.
Žiadatelia môžu žiadať o podporu na komplexnú rekonštrukciu pamiatok zapísaných v Zozname
NKP s prioritou ochrany a obnovy, ktorý vznikol v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej
republiky. Predstavuje najvýznamnejšie nehnuteľné NKP, ktoré vyžadujú prioritu pri obnove
vzhľadom na ich význam a stavebno-technický stav. Maximálna možná suma, ktorá môže byť

jednému projektu pridelená je 950 000 eur, minimálna výška spolufinancovania projektu je 5 %
z celkového rozpočtu projektu.
Vyplnené žiadosti je potrebné doručiť do 18. apríla 2017
Bližšie info: http://www.culture.gov.sk/vdoc/784/obnovme-si-svoj-dom-2017-podprogram-16-2ac.html

Dunajský nadnárodný program
Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 je finančným nástrojom Európskej územnej
spolupráce (European Territorial Cooperation – ETC), ktorá je jedným z cieľov kohéznej politiky
Európskej únie. Dunajský nadnárodný program (DTP) presadzuje ekonomickú, sociálnu
a územnú súdržnosť dunajského regiónu vo vybraných oblastiach.
Geografické pokrytie zahŕňa nasledujúce krajiny: Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česko,
Maďarsko, Nemecko – Bádensko – Würtembersko a Bavorsko), Rumunsko, Slovensko,
Slovinsko, Bosnu a Hercegovinu, Moldavsko, Čiernu Horu, Srbsko a štyri oblasti Ukrajiny. Ide
o krajiny, na ktoré sa vzťahuje aj Stratégia EÚ pre dunajský región.
Poskytovanie podpory z prostriedkov DTP sa uskutočňuje v rámci štyroch prioritných osí (piatou
je technická pomoc), ktoré sa členia na niekoľko špecifických cieľov:
1. Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región
o Zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie
o Zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií
2. Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre
o Podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov
o Podpora obnovy a manažmentu ekologických koridorov
o Posilniť nadnárodné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám
o Zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika pohrôm
3. Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región
o Podporiť bezpečné dopravné systémy šetrné k životnému prostrediu a vyváženú
dostupnosť mestských a vidieckych oblastí
o Zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť
4. Dobre spravovaný dunajský región
o Zlepšiť inštitucionálne kapacity na riešenie významných spoločenských výziev
o Podporiť správu (governance) a implementáciu Stratégie EÚ pre dunajský región
(EUSDR)
5. Technická pomoc
Celkový rozpočet programu je 262 989 839 eur (221 924 597 eur je podpora z fondov EÚ
a 41 065 242 eur predstavuje národné spolufinancovanie). Podpora EÚ pochádza z troch
fondov: Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), Nástroja predvstupovej pomoci (IPA)
a Nástroja európskeho susedstva (ENI).
Oprávnenými prijímateľmi podpory z prostriedkov programu sú miestne, regionálne a národné
verejné orgány, organizácie riadiace sa verejným právom, medzinárodné organizácie a súkromné
organizácie, vrátane súkromných podnikov z krajín EÚ programovej oblasti) s právnou
subjektivitou.
Riadiacim orgánom je Ministerstvo národného hospodárstva Maďarska so sídlom v Budapešti.
Funkciu národného kontaktného bodu programu na Slovensku vykonáva Úrad vlády SR.
Druhá výzva bude oficiálne vyhlásená v máji 2017.
Príručka pre žiadateľa, formulár žiadosti, usmernenia sú už k dispozícii na
www.interreg-danube.eu. Celkový rozpočet: 60 miliónov eur (vrátane IPA a ENI).
Bližšie info: http://www.danube.vlada.gov.sk/dunajsky-nadnarodny-program/

Výzva zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie systému
triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu - OPLZ-PO6SC611-2017-1
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 27. februára 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný

finančný príspevok zameranú na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu
a odvozu komunálneho odpadu - OPLZ-PO6-SC611-2017-1.
Vyhlásená - 27. február 2017
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 28. marec 2017
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 15. jún 2017
Bližšie info: http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzvazamerana-na-vybudovanie-resp-dobudovanie-systemu-triedeneho-zberu-a-odvozu-komunalneho-odpadu-oplz-po6-sc611-20171

Zabezpečenie spojitosti vodných tokov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 24.02.2017 bola zverejnená 17. výzva na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 21 000 000 EUR z Kohézneho
fondu.
Vyhlásená výzva je zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.
Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok (NFP). Možnosť predkladania žiadostí o NFP nie je limitovaná
konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Tým
umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko
neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Informácia k uzavretiu výzvy bude
zverejnená na webovom sídle operačného programu.
Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 30.04.2017
Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 31.07.2017
V rámci tejto výzvy je oprávnenými žiadateľmi:
- štátne organizácie vykonávajúce správu vodných tokov a vodných stavieb
- nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona.
Všetky subjekty, a to nezávisle od ich právnej formy, ktoré spadajú pod vyššie uvedené
vymedzenie, sú oprávnenými žiadateľmi/prijímateľmi.
Zároveň osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná
Od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne splnomocnená
na výkon predmetných úkonov.
Bližšie
info:
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/17-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-nazabezpecenie-spojitosti-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po1-sc123-2017-17/

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované
mimo vodných tokov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia (OP KŽP) oznamuje, že dňa 24.02.2017 bola zverejnená 18. výzva na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov tohto operačného programu.
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 50 000 000 EUR z Kohézneho
fondu.
Vyhlásená výzva je zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami
realizované mimo vodných tokov.
Forma výzvy je otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok (NFP). Možnosť predkladania žiadostí o NFP nie je limitovaná
konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním alokácie určenej pre výzvu. Tým
umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu projektu, a teda minimalizovať riziko
neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov. Informácia k uzavretiu výzvy bude
zverejnená na webovom sídle operačného programu.
Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola: 15.05.2017
Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola: 15.08.2017
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
1. Subjekty ústrednej verejnej správy – štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
2. Iné subjekty verejnej správy – štátna organizácia vykonávajúca správu vodných tokov a vodných
stavieb

3. Subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a
príspevkové organizácie
4. Združenia fyzických alebo právnických osôb
5. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
6. Fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného
zákonníka. Zároveň osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho
orgánu, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov.
Bližšie
info:
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/18-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-napreventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-realizovane-mimo-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-18/
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