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Výzva 18. ročníka Grantového programu Hodina deťom
Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska vyhlasuje 18. ročník
grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti a mladých
ľudí na Slovensku.
Finančné prostriedky 18. ročníka Hodiny deťom, vyzbierané do 31. mája 2017, rozdelíme do
týchto programových oblastí:
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.
Podávanie projektov / žiadostí o finančný príspevok je možné len cez ONLINE APLIKÁCIU na
www.nds.sk. Žiadosti zaslané iným spôsobom nebudú akceptované.
20. marec 2017 - ukončenie výzvy - uzávierka podávania projektov
O podporu z Fondu Hodina deťom môžu žiadať mimovládne organizácie (nadácie, občianske
združenia, neziskové organizácie, neinvestičné fondy), samosprávy, cirkevné inštitúcie, rozpočtové
a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a s pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré
nepodporujú žiadnu z politických strán a nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva.
Projekt musí trvať minimálne 7, maximálne 9 mesiacov.
Maximálna výška podpory z Fondu Hodina deťom je 6 000 eur.
Z Fondu Hodina deťom možno požadovať hradenie plánovaných nákladov maximálne do výšky
90% celkových nákladov na projekt (organizácia, ktorá projekt podáva, musí byť schopná
zabezpečiť 10% celkových nákladov na projekt z vlastných finančných zdrojov organizácie)
Bližšie info: http://www.nds.sk/blog/oznamy/vyzva-18.-rocnika-grantoveho-programu-hodina-detom/

Výzva jarného kola 5. ročníka
Grantového programu Dôvera
O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska v týchto
oblastiach podpory:
 podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
 zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu,
 podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti,
 zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení,
 podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu.
Podávanie žiadostí o príspevok v rámci Grantového programu Dôvera
 Podávanie projektov - žiadostí o finančný príspevok je možné len cez ONLINE aplikáciu
Bližšie informácie nájdete v dokumente Grantové podmienky programu na našej webovej
stránke www.nds.sk.
 Vypracovávanie a odosielanie projektov (žiadostí) bude možné do 14. marca 2017.
Maximálna výška príspevku pre žiadateľa je 1 000 €, minimálna je 100 €.
Oprávnení žiadatelia:

mimovládne organizácie, samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou
subjektivitou a pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán
a nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva. Za organizáciu bez právnej
subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť o finančný príspevok
predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie).
Bližšie info: http://www.nds.sk/blog/oznamy/vyzva-jarneho-kola-5.-rocnika-grantoveho-programu-dovera/

Nominujte samosprávy priateľské deťom…
Nadácia pre deti Slovenska otvára druhý ročník oceňovania komunít priateľských deťom a mladým
ľuďom. Ocenenia je určené pre komunity a samosprávy, ktoré systematicky a udržateľne na úrovni
svojich politík, stratégií, plánov, financovania a najmä reálnych aktivít vytvárajú pre deti a mladých
ľudí prostredie, v ktorom sa cítia bezpečne, majú v ňom naplnené svoje potreby a sú rovnocennými
a rešpektovanými partnermi dospelých. V minulom roku sa prvými laureátom ocenenia stala obec
Kvačany (okres Liptovský Mikuláš) a mesto Zvolen.
V tomto, už druhom ročníku, na ocenenie môžu byť nominované komunity a samosprávy, ktoré
napĺňali princípy Komunity priateľskej deťom a mladým ľuďom v období január 2016 – december
2016. Nominovať komunitu alebo samosprávu môžu oni samé, organizácie a inštitúcie v nich
pôsobiace ako aj jednotlivci z radov detí, mladých ľudí a dospelých.
Ocenenie "Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom" je ocenením napĺňania nasledovných
princípov:
 Komplexnosť prístupu k deťom a mladým ľuďom v komunite.
 Pravidelné mapovanie potrieb detí a mladých ľudí.
 Participácia detí, mladých ľudí, komunity, organizácií a inštitúcií v nej pôsobiacich.
 Systematický prístup k deťom a mladým ľuďom v komunite a dôsledné zabezpečenie
implementácie prijatej stratégie a jej opatrení.
 Sieťovanie a spolupráca v komunite v prospech detí a mladých ľudí.
 Zdieľanie zdrojov pre podporu detí a mladých ľudí v komunite.
 Nastavovanie procesov a rôznorodosť prístupov.
Vzhľadom k tomu, že vytváranie Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom na Slovensku je
dlhodobý proces, v ocenení sa zohľadňuje čo možno najväčšia miera napĺňania jednotlivých kritérií.
Neočakávame, že komunita alebo samospráva budú napĺňať všetky kritériá a úplne. Vytváranie
Komunít priateľských deťom a mladým ľuďom je dlhodobou cestou, preto chceme oceniť práve tie
komunity a samosprávy, ktoré sa odhodlali na túto cestu vydať a vedia preukázať úprimnú snahu
a čiastkové úspechy v tomto svojom úsilí.
Uzávierka výzvy: 15.3.2017.
Bližšie info: http://www.nds.sk/blog/oznamy/nominujte-samospravy-priatelske-detom/

PODPORA VEREJNOPROSPEŠNÝCH
PROJEKTOV
Nadácia Slovenskej sporiteľne spustila ďalší ročník Otvoreného grantového programu na
podporu verejnoprospešných projektov neziskových organizácií.
Oprávnení žiadatelia:
- neziskové a mimovládne organizácie
- materské a stredné školy
- zariadenia sociálnych služieb
- inštitúcie verejnoprospešného charakteru
- športové kluby
Oblasti:
- vzdelávanie
- sociálna pomoc a zdravie
- ochrana ľudských práv a občianska spoločnosť
- kultúra
- šport
- životné prostredie

- veda a výskum.
V tomto grantovom programe výška požadovanej podpory nie je.
Finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa nie je povinná.
Žiadosti sa podávajú výlučne cez elektronickú podateľňu Nadácie Slovenskej sporiteľne.
O grant je možné požiadať prostredníctvom elektronickej podateľne v termíne od 1.3.2017 do
31.5.2017 do 13:00 hod.
Bližšie info: http://nadaciaslsp.sk/stranka/otvoreny-grantovy-program-2017

Fond na podporu umenia zverejnil výzvu č.6/2017
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:
1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry
1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra
1.6.1 Tvorba, vydávanie, uvedenie medziodborového diela
1.6.3 Tvorba multimediálneho diela
3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – divadlo
3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec
3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba
3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie
3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra
3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
3.7.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť– ľudová kultúra a kultúrno-osvetová
činnosť
3.8 Medzinárodné prezentácie a mobility – výskum a vzdelávacie aktivity
4.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o ľudovej kultúre
4.2 Vznik a prezentácia tvorby
4.5 Medzinárodné prezentácie a mobility – ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 3.4.2017. 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-2017/309-vyzva-c-6-2017

19. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti
verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2017-19)
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program
Kvalita životného prostredia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zníženie
energetickej náročnosti verejných budov.
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Dátum vyhlásenia: 27.02. 2017
Typ výzvy: Otvorená
Financovanie projektu: Subjekty územnej samosprávy – EFRR + ŠR 95%, - spolufinancovanie zo
zdrojov prijímateľa 5%.
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31.03.2017
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31.05.2017
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
 subjekty ústrednej správy – štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie,
štátne účelové fondy a Slovenský pozemkový fond;

 subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové
organizácie a príspevkové organizácie;
 verejnoprávne ustanovizne – subjekt vedený v Registri organizácií spravovanom Štatistickým
úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle ods. 2, § 3
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zároveň o soba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu,
musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP KŽP, na
realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva. V rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby
energie pri prevádzke verejných budov, je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:
A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.
Bližšie info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/19-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budovopkzp-po4-sc431-2017-19/

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku zameraná
na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu
a experimentálneho vývoja
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného
programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu inovácií prostredníctvom
priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).
Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť projekty zamerané na dosiahnutie inovácie produktu alebo
procesu (s možným doplnením o organizačnú inováciu) prostredníctvom realizácie výskumnovývojových aktivít a zároveň obsahujúce realizáciu inovačných opatrení, t.j. praktické uplatnenie
dosiahnutej inovácie a jej zavedenie do produkčného procesu, čím dôjde k zvýšeniu inovačnej
úrovne v podnikoch. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska
s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké
podniky. Oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia
inovačných opatrení. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita
zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva (relevantné iba pre MSP). V rámci výzvy je
možné uplatniť inštitút partnerstva, pričom pre oprávneného žiadateľa, ktorým je veľký podnik je
uplatnenie inštitútu partnerstva so zapojením aspoň jedného MSP podmienkou poskytnutia
príspevku.
K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe
rozhodnutia poskytovateľa z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany žiadateľov. Informácia
o uzavretí výzvy bude zverejnená na webovom sídle operačného programu.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 200 000 000
EUR.
Dátum vyhlásenia výzvy: 01. 03. 2017
Typ výzvy: otvorená
Bližšie info: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/01032017_vyzva_opvai-mhdp2017122-05/

Obce bližšie k Vám 2017
Cieľ grantového programu
Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje V. ročník grantového programu Obce bližšie k vám.
Grantový program, ktorý je tradične zameraný na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného
dedičstva našich obcí a miest, je v tomto roku obohatený o podporu vzdelávania prostredníctvom
podpory miestnych knižníc.
V rámci V. ročníka programu sa prerozdelia finančné prostriedky v celkovej výške 100 tisíc eur.
Oblasti podpory
V programe je možné žiadať o grant v niektorej z nasledujúcich oblastí:

1. Obnova lokálne významných historických a umeleckých pamiatok, ktorým bezprostredne hrozí,
že budú pre verejnosť uzavreté, prípadne chátrajú a cieľom projektu bude ich sprístupnenie
verejnosti.
2. Ochrana prírodného prostredia obce/mesta a okolia formou citlivej revitalizácie zelených zón,
aktivít na záchranu vzácnej flóry a fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok a pod.
3. Podpora vzdelávania prostredníctvom miestnych knižníc formou vzdelávacích cyklov,
seminárov, besied a pod. Časť grantu môže byť použitá aj na materiálne vybavenie knižníc
a zakúpenie nových titulov v súvislosti so vzdelávacím projektom.
Oprávnení žiadatelia o grant
O grant sa môžu uchádzať iba nasledovné subjekty s právnou subjektivitou:
 samosprávy – obce a mestá resp. mestské časti;
 miestne knižnice, kultúrne inštitúcie a centrá, ktorých zriaďovateľom je obec/mesto.
Školy a školské knižnice nie sú oprávnenými žiadateľmi.
Z jednej obce/mesta môže byť v tomto grantovom programe predložený iba jeden projekt.
Minimálna výška grantu: 2 500 €, Maximálna výška grantu: 5 000 €.
Finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte vo výške minimálne 20% celkovej výšky rozpočtu
projektu.
12.4.2017, 13:00 hod - uzávierka pre podávanie žiadostí.
Žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky prostredníctvom stránky – elektronickej podateľne SLSP.
Bližšie info: http://www.nadaciaslsp.sk/stranka/vyhlasenie-grantoveho-programu-obce-blizsie-k-vam-1

Nadácia Volkswagen Slovakia
pozýva učiteľov nemčiny na praktický seminár
Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom Bratislava a
Goetheho inštitútom pozýva učiteľov nemčiny zo základných škôl na bezplatné informačné
podujatia a semináre v rámci projektu Experimentovanie po nemecky. Učitelia dostanú potrebný
učebný materiál a kufrík s predmetmi na experimenty, ktorý im bude ďalej slúžiť na hodinách
nemčiny alebo prírodovedy. Unikátny projekt využíva metodiku CLIL založenú na integrovaní
jazyka do odborného predmetu zábavnou formou. Príďte na informačný seminár do Bratislavy
(12.5.), Banskej Bystrice (9.6.), Žiliny (6.6.) alebo do Košíc (2.6.). Online prihlášku je potrebné
vyplniť najneskôr do 7. apríla.
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/experimentieren-mit-deutsch/

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 2017:
 Vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, pohybovej a dopravnej výchovy
 Vzdelávanie pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva
Maximálna výška podpory: 1 000 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 1. marca 2017

Uzávierka prijímania žiadostí: 11. mája 2017
Realizácia projektov: Priebežne počas roka 2017
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/projekty-zamestnancov_partner/

Nominujte sa na ocenenie Generácia 3.0
Chodia deti a mladí ľudia, s ktorými pracujete do školy radi? Majú radi učenie a vzdelávanie?
Vyplňte prihlasovací formulár nižšie a nominujte svoj projekt na cenu Generácia 3.0.
Kto sa môže prihlásiť
Na ocenenie Generácia 3.0 sa môžu nominovať základné školy, stredné školy, školské zariadenia,
vysoké školy, mimovládne neziskové organizácie a iniciatívy venujúce sa vzdelávaniu.
Prečo sa prihlásiť
 Váš projekt dostaneme do pozornosti širokej i odbornej verejnosti.
 Získate financie na rozvoj a šírenie do ďalších škôl či vzdelávacích inštitúcií.
 Ponúkneme vám podporu od najlepších odborníkov z praxe v rôznych oblastiach.
 Získate cenné know-how od kolegov z praxe, ktoré sa stretávajú s podobnými situáciami,
ako vy.
 Stanete sa súčasťou zmeny vo vzdelávaní na Slovensku.
Uzávierka prihlášok: 16. marca 2017.
Bližšie info: http://www.nadaciapontis.sk/nominujte-sa-4

Máte nápad ako zlepšiť vaše mesto?
Navrhnite svoje aktivity
Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva, ktoré každoročne prepája ľudí
z firiem a verejnosti s verejnoprospešnými organizáciami. Od roku 2007 sa do podujatia zapojilo
120 viac ako 44 000 dobrovoľníkov, ktorí sa premenili na maliarov, záhradkárov alebo venovali
svoj čas seniorom a ľuďom s postihnutím.
Tento rok sa Naše Mesto uskutoční v piatok a v sobotu 9. a 10. júna vo viacerých slovenských
mestách. Navrhnite, s čím potrebujete v tomto termíne pomôcť a my vám nájdeme dobrovoľníkov.
Prihlásiť svoj projekt môžete do 31. marca 2017.
Prečo sa zapojiť do Nášho Mesta?
 získate konkrétnu pomoc pre vašu organizáciu,
 naučíte sa nové veci a zlepšíte svoje zručnosti,
 spoznáte nových ľudí a rozšírite sieť svojich podporovateľov,
 zlepšíte prostredie v meste, kde pôsobíte a zároveň motivujete i svoje okolie k aktívnemu
prístupu.
Kto sa môže prihlásiť?
Aktivity pre dobrovoľníkov si do podujatia Naše Mesto môžu navrhnúť organizácie, ktoré pôsobia
v mestách zverejnených na mapke na stránke: http://www.nasemesto.sk/registracia/navrhnite-si-aktivity-predobrovolnikov/ Nové mestá môžeme pridať so súčasným zapojením firiem v danom meste.
Akú pomoc môžete získať?
Zapojiť sa môžete v nasledovných tematických skupinách:
 VEREJNÝ PRIESTOR: životné prostredie, mestské iniciatívy, občianske iniciatívy,
hrady a kultúrne pamiatky
 SOCIÁLNE SLUŽBY: nízkoprahové organizácie, domovy sociálnych služieb, krízové
centrá, združenia pre znevýhodnených, útulky
 VZDELÁVANIE: školy, škôlky, materské a rodinné centrá

Jedna organizácia si môže navrhnúť jednu alebo viac rozličných dobrovoľníckych aktivít v rôznych
nižšie uvedených časoch.
Dátumy a časy konania aktivít
Aktivity si môžete navrhnúť v 4 rôznych termínoch:
 piatok, 9.6., od 09:00 hod. do 12:00 hod.
 piatok, 9.6., od 13:00 hod. do 16:00 hod.
 piatok, 9.6., od 09:00 hod. do 14:00 hod.
 sobota, 10.6., od 09:00 hod. do 12:00 hod.
Dôležité termíny
 termín uzávierky prijímania žiadostí
31. marec
 prihlasovanie dobrovoľníkov cez www.nasemesto.sk
4. máj - 26. máj
 distribúcia tričiek
od 5. júna
 Naše Mesto - dobrovoľnícke aktivity
9. - 10. jún
 zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie
do 19. júna
Prihlášky prijímame len elektronicky.
Bližšie info: http://www.nasemesto.sk/registracia/navrhnite-si-aktivity-pre-dobrovolnikov/

Návštevnosť SR pokorila
rekordnú hranicu 5 miliónov
Bratislava (1. marca 2017) – Rekordný rok 2016 z pohľadu návštevnosti Slovenska je potvrdený.
Prvýkrát v histórii Slovenska bola prekonaná hranica 5 miliónov návštevníkov. Na Slovensko
zavítalo celkom 5 023 629 hostí. V porovnaní s doteraz najlepším rokom z pohľadu cestovného
ruchu - rokom 2015 (4,3 mil.) - ide o 16-percentný nárast. Dobrú kondíciu potvrdzuje tak domáci
ako aj príjazdový cestovný ruch.
„Teší nás, že predpoklady sa potvrdili a vlaňajšia sezóna bola z pohľadu cestovného ruchu na
Slovensku veľmi úspešná. Našou úlohou však zostáva, aby sme si tento trend udržali,
pokračovali v efektívnej propagácii našej krajiny a neustále zlepšovali úroveň poskytovaných
služieb. Každý spokojný návštevník sa potom na Slovensko bude chcieť vrátiť aj v
budúcnosti,“ konštatoval minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.
K rekordnej návštevnosti Slovenska v roku 2016 prispeli rovnako dovolenkujúci Slováci ako aj
hostia zo zahraničia.
Slovákom patrí podiel 60 % zo všetkých návštevníkov, keď takmer 3 milióny si za cieľ svojho
oddychu vybrali práve domácu krajinu. V porovnaní s rokom 2015 je to nárast o takmer 15 %. Ich
pobyt trval v priemere 4 dni. Domáci hostia najviac navštevovali Žilinský kraj (653 tis., 21,8%
podiel), najväčší počet prenocovaní realizovali v Prešovskom kraji (1,9 mil., 20,9% podiel) a
najdlhšie sa zdržiavali v Trenčianskom kraji (4,2 noci).
Nezaostávali ani zahraniční hostia, ktorým patrí 40-percentný podiel. Objem návštevnosti zo
zahraničia bol vlani prvýkrát v histórii vyšší ako 2 mil. ubytovaných hostí, pričom ide o takmer 18percentný nárast oproti roku 2015. Najviac navštevovali Bratislavský kraj s dominantným podielom
až 44 % (892 771), pričom tu realizovali aj najviac prenocovaní (1 637 713, 31,8% podiel). V
priemere najdlhšie sa zdržali zahraniční návštevníci v Trnavskom kraji (4,3 noci). Najviac
návštevníkov prišlo z Českej republiky (30,7 %), Poľska (9,3 %), Nemecka (8,8 %), Maďarska
(4,5%), Rakúska (4,3%), Spojeného kráľovstva (3,8 %) a Talianska (3,2).
Celkovo návštevníci na Slovensku strávili aj rekordný počet prenocovaní, keď ubytovacie
zariadenia zaznamenali viac ako 14 miliónov nocí.
Zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=206741

DO PRÁCE NA BICYKLI
Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj
nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby
vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov,
aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce

na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri
každodennom cestovaní do práce.
Vyhlasovateľom súťaže je: Národný cyklokoordinátor Peter Klučka, Ministerstvo dopravy a
výstavby SR
Koordinátorom a odborným garantom súťaže je: Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica
Po úspešných ročníkoch Do práce na bicykli 2014, 2015 a 2016 tu máme pokračovanie úspešného
projektu a zotrvanie v snahe, aby nielen jazda na bicykli, ale aj každodenný život v meste bol
príjemnejší, zdravší a kvalitou sa približoval vyspelým európskym metropolám.
Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých obyvateľov slovenských miest, ktoré sa v termíne
od 1. marca do 5. mája 2017 a v zmysle štatútu súťaže oficiálne zaregistrujú na internetovej
stránke súťaže.
Bližšie info: http://www.dopracenabicykli.eu/

Výzva č.7/2017 Fondu na podporu umenia
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.
7/2017 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov na nasledujúce podprogramy:
5.2.2 Akvizícia múzeí
5.3.2 Akvizícia galérií
5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov
5.4.2 Ochrana zbierkových fondov
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 13.04.2017. 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-2017/314-vyzva-c-7-2017

Program OPORA 2017
V programe OPORA od roku 2005 poskytujeme podporu projektom, ktoré vychádzajú z aktuálnych
potrieb ľudí so znevýhodnením. Podporujeme zmeny, ktoré smerujú k zvýšeniu kvality života,
starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii prostredníctvom podpory modelových,
inovatívnych a progresívnych prístupov.
Nadácia SPP pokračuje v realizovaní grantového programu OPORA. V roku 2017 je program
rovnako zameraný na podporu tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov
v zariadeniach sociálnej starostlivosti.
Celková suma určená na prerozdelenie v tomto kole je 45000€. Maximálna výška podpory na jeden
projekt je 1500€. Jeden žiadateľ môže predložiť maximálne 2 projekty. O podporu sa môžu
uchádzať:
 mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné fondy
 štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby,
(napr. domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie)
 špeciálne školy
 iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci
Cieľové skupiny:
 telesne, mentálne a zmyslovo znevýhodnení ľudia
 deti a mládež s postihnutím
 seniori
 ženy a deti v Krízových centrách
 iné sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov (drogovo závislí, ľudia bez domova, migranti
a pod.)
Uzávierka predkladania projektov je: 12. apríla 2017, do 24:00 hod.
Bližšie info: http://www.nadaciaspp.sk/sk/program-opora

Zamestnanecký program Dobré srdceTB
Poslaním programu Dobré srdceTB Nadácie Tatra banky je podporiť projekty zamestnancov, ktorí
pomáhajú a podporujú iných.
Zamestnanecký program Dobré srdce získal 3. miesto v súťaži o najlepšie projekty internej
komunikácie – AICO Grand Prix 2015 v kategórii Strategické riešenia. Cenu udeľuje AICO –
Asociácia internej komunikácie.
Zamestnanecký program Dobré srdceTB je určený len zamestnancom finančnej skupiny Tatra
banky v hlavnom pracovnom pomere, ktorí majú ukončenú skúšobnú lehotu a nie sú vo
výpovednej lehote.
Uzávierka predkladania žiadostí: 5. máj 2017 do polnoci.
Plánovaná výška grantu: 75 000 €
Maximálna výška podpory na 1 projekt: 1 300 €.
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/zamestnanecke-programy/

Business Idea
Nadácia Tatra banky touto cestou podporí študentov pri naštartovaní podnikateľského zámeru,
aby po skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní a aby nemuseli hľadať akékoľvek
zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania.
Grantový program Business Idea je otvorený pre študentov všetkých vysokých škôl a univerzít bez
ohľadu na ich zameranie.
Uzávierka predkladania žiadostí: 25. apríl 2017 do polnoci.
Plánovaná výška grantu: 15 000 €
Maximálna výška podpory na 1 projekt: 5 000 €.
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/business-idea/

Študenti do sveta
V rámci grantového programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 Eur
na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s
letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v
zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia.
Uzávierka predkladania žiadostí: 18. apríl 2017 do polnoci.
Plánovaná výška grantu: 55 000 €
Maximálna výška podpory na 1 projekt: 5 000 €.
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-do-sveta/

Ministerstvo pripravuje podporu výstavby
nízkoenergetických domov a drevodomov
Ministerstvo pripravuje právny predpis, ktorým chce zaviesť systematickú podporu na výstavbu
drevených rodinných domov s nízkou spotrebou energie.
 Finančná podpora pri výstavbe drevo- a nízkoenergetických domov
 Podpora využitia dreva priamo na Slovensku
 Úspora a lepšie podmienky bývania a ochrana životného prostredia
„Nie každý dom musí byť z tehál, či betónu. Drevo, ktoré na Slovensku vyrastie, musí byť na
Slovensku aj využité. Tak, aby pracovné miesta i pridaná hodnota vznikala u nás doma
a nevyvážali sme ho surové do zahraničia. Podporou nízkoenergetických domov a drevodomov
prispejeme ku kvalitnému a zdravému bývaniu občanov Slovenska, znížime ich energetické a tým
aj finančné nároky na bývanie a podporíme kvalitu životného prostredia v krajine,“ povedala
ministerka Gabriela Matečná.
Ministerstvo zároveň prízvukuje, že táto forma podpory bude mať pozitívny vplyv na životné
prostredie a môže pomôcť Slovákom usporiť vlastné zdroje na bývanie. Čím menej energie

spotrebuje občan v úspornom dome, tým menej energie sa musí vyrobiť a tým menej prírodných
zdrojov sa odčerpáva. Zároveň čím menej Slováci spotrebúvajú energiu, tým menej za ňu zaplatia,
čím šetria vlastné finančné prostriedky, a ostáva im viac prostriedkov pre nich samotných.
Podpora sa bude podobne ako pri nákupe elektromobilov, či zatepľovaní rodinných domov týkať
občanov s trvalým pobytom na území Slovenska. Podporená bude výstavba drevených domov,
ktoré majú certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku, certifikát o zhode
systému riadenia výroby u výrobcu a energetický certifikát energetickej triedy: „B“
(nízkoenergetická úroveň výstavby), „A1“ (ultranízkoenergetická úroveň výstavby- pasívna) a „A0“
(úroveň výstavby budov s takmer nulovou spotrebou). Podpora bude poskytnutá formou sadzby
na jeden rodinný dom.
Na presnej výške podpory i detailoch vyhlášky agrorezort aktuálne pracuje, pričom začiatok
pripomienkového konania plánuje na apríl 2017.
Zdroj: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=11304

Budúcnosť sveta? Deti vedia, ako vyzerá!
Deti zo základných škôl nám môžu ukázať svoje nápady, vízie a talent. Slovenská inovačná a
energetická agentúra v rámci Národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej
ekonomiky vyhlasuje druhý ročník súťaže detských kresieb s názvom Budúcnosť sveta.
Súťaž podnecuje deti ku kreativite, estetickému cíteniu a inovatívnemu rozmýšľaniu. Umožňuje im
ukázať, ako vnímajú veci okolo seba a zmeny, ktoré svet čakajú. Už v prvom úspešnom ročníku
súťažilo viac ako 700 kresieb z celého Slovenska. Žiaci spojili fantáziu s digitálnymi trendmi a
výsledkom boli prekvapivé riešenia a originálny pohľad na svet v budúcnosti.
Technológie, vesmír a triedenie odpadu
Témami kresieb bolo uplatnenie technológií, kozmonautika, mimozemské civilizácie, ale aj dôležité
úlohy spoločnosti, ako triedenie odpadu či ochrana životného prostredia. „Výtvarnej technike ani
farbám sa medze nekladú. Ak vidia deti svet pozitívne, dáva to dobré vyhliadky do budúcnosti aj
nám, dospelým," hovorí generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry
Svetlana Gavorová.
Krajiny na celom svete naštartovali úsilie na povzbudenie svojho inovačného potenciálu vo
všetkých oblastiach. Prvý ročník súťaže potvrdil správy zámer – komunikovať s deťmi a dať tak
priestor aj ich rodičom a pedagógom. Výsledkom súťaže boli nielen kresby, ale aj vnímanie inovácií
na školách. „Inovácie chápali deti ako nápady, sny, vízie, objavy, tvorivosť, ale aj novú myšlienku,
ktorá je originálna," uviedla psychologička Mária Tóthová Šimčáková. V záverečnom workshope
pre učiteľov a rodičov sa ukázalo, aké dôležité je rozvíjať kreativitu v každom veku a motivovať ľudí
k originálnemu a odvážnemu pohľadu na svet okolo seba.
Talent a nápady žiakov základných škôl
V súťaži sú dve kategórie, do prvej sa môžu prihlásiť žiaci 1. až 4. ročníka základných škôl, v druhej
kategórii súťažia diela žiakov druhého stupňa. Svoje vízie, nápady a sny na výkrese môžu
naskenovať alebo odfotiť smartfónom či tabletom a nahrať na webovú stránku
www.buducnostsveta.sk. Výhercovia získajú hodnotné ceny.
Výtvarné diela do súťaže môžu poslať žiaci s podporou rodičov a učiteľov do 30. apríla 2017. O
víťazoch rozhodne porota zložená zo zástupcov Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a
odborníkov z oblasti výtvarného umenia a detskej psychológie. Spoločne vyžrebujú špeciálnu Cenu
Slovenských elektrární, jej víťaz získa pre svoju triedu celodenný zájazd do Energolandu v
Mochovciach a ďalšie odmeny, ktoré sú pre ocenených účastníkov pripravené. Výsledky súťaže
nájdu jej účastníci na webovej stránke projektu 25. mája 2017. Zástupcovia SIEA osobne
odovzdajú ceny víťazom na Deň detí 1. júna 2017.
Bližšie info: http://buducnostsveta.sk/

20. Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu
rozvodov tepla (OPKZP-PO4-SC451-2017-20)
Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila 20. výzvu na predkladanie žiadostí o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu
rozvodov tepla.
Prioritná os: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ: Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených
na dopyte po využiteľnom teple
Oprávnení žiadatelia:
- fyzické osoby, ktoré podnikajú v tepelnej energetike
- právnické osoby ktoré podnikajú v tepelnej energetike
Dátum uzavretia 1 hodnotiaceho kola: 31.3.2017
Dátum uzavretia 2 hodnotiaceho kola: 30.4.2017
Dátum uzavretia n hodnotiaceho kola: v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia
predchádzajúceho hodnotiaceho kola
Indikatívna výška finančných prostriedkov je 130 000 000 €
Výška spolufinancovania: 15%
Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. Maximálna výška príspevku na podnik a
projekt nesmie presiahnuť 6 mil. €.
Vyššie uvedený limit pre maximálnu výšku príspevku na projekt sa nesmie obchádzať umelým
rozdeľovaním projektov do niekoľkých projektov s podobnými črtami, cieľmi alebo prijímateľmi.
Bližšie info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/20-vyzva-zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-rozvodovtepla-opkzp-po4-sc451-2017-20/

SLOVENSKO – ČÍNA 2017
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii
štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a na základe Dohody
medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o vedecko-technickej
spolupráci, podpísanej 17. 02. 1997 v Pekingu, Agentúra na podporu výskumu a vývoja
v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja
podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej
republike.
Bližšie info: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-cina-2017.html

Zmeny v zákone o pozemkových úpravách
prispejú k usporiadaniu vlastníckych vzťahov
k pozemkom pod rómskymi obydliami
Vláda 1. marca 2017 schválila návrh zákona č. 330/1991 o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o
pozemkových spoločenstvách, ktorý okrem iného umožní usporiadať vlastnícke vzťahy
k pozemkom pod obydliami v rómskych osídleniach. Účinnosť zmeny je naplánovaná na
september 2017.
Vďaka iniciatíve Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR a úzkej spolupráci so ZMOS
a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako gestorom prípravy zmeny zákona je
návrh umožňujúci vysporiadanie pozemkov pod rómskymi obydliami v parlamente.
Skúsenosti Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR pri príprave národného projektu
zameraného na podporu vysporiadavania pozemkov pod obydliami v rómskych osídleniach a tiež
analýza Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poukázali na to, že vysporiadanie
pozemkov prostredníctvom jednoduchých pozemkových úprav podľa zákona o pozemkových
úpravách sa nezaobíde bez zmeny legislatívy. Spoločným úsilím sme dospeli k návrhu, ktorý Vláda
SR schválila na svojom 48. rokovaní.
Zákon je určený všeobecne pre každú obec, v ktorej sa rozhodnú riešiť problém vysporiadania
pozemkov v rómskych osídleniach. Navrhnuté riešenia sú výhodné jednak pre majiteľov
pôvodných pozemkov pod rómskymi obydliami, ktorým sa umožní dostať sa k svojmu majetku
a taktiež aj pre majiteľov obydlí a celého osídlenia, ktorým sa následnými opatreniami môžu zvýšiť
štandardy kvality bývania.

Zákon primárne napomôže spustiť v plnej miere realizáciu národného projektu zameraného
na vysporiadanie pozemkov pod rómskymi obydliami v 150 obciach vybraných na základe
zjednodušeného indexu pásma segregácie.
Legislatívny proces sa začal medzirezortným pripomienkovým konaní dňa 24.11.2016. Materiál bol
predložený a schválený na rokovaní vlády SR dňa 1.3.2017 a bol postúpený na ďalší legislatívny
proces do NR SR. Predpokladá sa, že aktualizácia zákona nadobudne účinnosť v septembri 2017.
Zdroj:
http://www.minv.sk/?aktuality_zahranicna_pomoc_MV_SR&sprava=zmeny-v-zakone-o-pozemkovych-upravachprispeju-k-usporiadaniu-vlastnickych-vztahov-k-pozemkom-pod-romskymi-obydliami-1

Náučné chodníky
Slovensko je síce malá krajina, ale z prírodného hľadiska veľmi rôznorodá a bohatá na prírodné
zaujímavosti. Vybudovanie náučných chodníkov najrôznejšieho druhu má podporiť informovanosť
o význame jedinečných prírodných území po celom Slovensku. Náučné chodníky majú dlhodobý
význam z hľadiska interaktívneho zážitkového vzdelávania priamo v prírode. Ak máte dobrý nápad
a chcete, aby sa o prírodných krásach vášho regiónu dozvedeli aj ostatní, dajte nám o ňom vedieť.
Ciele grantového programu:
 Obnoviť alebo vytvoriť náučné chodníky v zaujímavých lokalitách chránených prírodných
území alebo inak hodnotných krajinných oblastí
 Začleniť náučný chodník do vzdelávacieho procesu – organizáciou interaktívnych ekovzdelávacích aktivít pre materské školy/školy z regiónu
 Rozšíriť vedomosti detí a mladých o životnom prostredí a ochrane prírody vo vlastnom
regióne
 Zvýšiť eko-povedomie
Žiadateľ:
 Občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré sa venujú vzdelávacím aktivitám
v oblasti životného prostredia v regiónoch
Maximálna výška podpory: 2300 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 15. marec 2017
Uzávierka prijímania žiadostí: 5. máj 2017
Realizácia projektov: máj 2017 – jún 2018
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/naucne-chodniky/

Vzdelaním k integrácii
Vzdelaním k integrácii je grantový program, ktorým Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje
od roku 2015 vzdelávanie a integráciu telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže do 26 rokov
zo zariadení a domovov sociálnych služieb, ako i občianskych združení venujúcich sa
znevýhodneným deťom a mládeži do 26 rokov.
Ciele grantového programu:
 Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy a integráciu telesne i mentálne postihnutých detí
 Podporiť rozvoj individuálnych schopností a sociálnych zručností postihnutých detí
 Podporiť inovatívne formy vzdelávania a aktivizáciu hendikepovaných detí
 Podporiť odbúravanie zažitých stereotypov
 Podporiť integráciu postihnutých a ich pripravenosť pre reálny život a pracovný trh
Žiadateľ:
 Zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež do 26 rokov (verejné i neverejné
zariadenia)
 Domovy sociálnych služieb pre deti a mládež do 26 rokov (verejné i neverejné zariadenia)
 Internátne školy pre deti s postihnutím
 Občianske združenia venujúce sa znevýhodneným deťom a mládeži do 26 rokov
(predovšetkým zdravotne znevýhodneným – telesne i mentálne)
Uprednostnené budú projekty zariadení poskytujúcich celoročnú, nepretržitú starostlivosť.

Témy grantového programu v roku 2017 sú:
 Vzdelávanie a integrácia telesne i mentálne postihnutých detí zo zariadení a domovov
sociálnych služieb
 Aktivity občianskych združení venujúcich sa zdravotne znevýhodneným deťom
Maximálna výška podpory: 2 000 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 15. marca 2017
Realizácia projektov: jún 2017 – máj 2018
Uzávierka prijímania žiadostí: 11. mája 2017
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-vzdelanim-k-integracii/

VÝZVA NA PREVENTÍVNE OPATRENIA
NA OCHRANU PRED POVODŇAMI
VIAZANÉ NA VODNÝ TOK
Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje 21. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný
tok
Oprávnení žiadatelia:
- štátne organizácie vykonávajúce správu vodného toku a správu 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.
Prioritná os: Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred
povodňami
Špecifický cieľ: Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. Maximálna výška na projekt nesmie
prekročiť sumu: 50 mil. €
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 290 000 000 €
Dátum uzavretia 1 hodnotiaceho kola: 31.5.2017
Dátum uzavretia 2 hodnotiaceho kola: 30.8.2017
Dátum uzavretia n hodnotiaceho kola: v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia
predchádzajúceho hodnotiaceho kola
Bližšie info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/21-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-napreventivne-opatrenia-na-ochranu-pred-povodnami-viazane-na-vodny-tok-s-kodom-opkzp-po2-sc211-2017-21/

Dni zelených škôl 2017
Chceli by ste spropagovať Vašu školu? Radi by ste priblížili rodičom a verejnosti praktické aktivity
zamerané na ochranu životného prostredia? Plánujete na Deň Zeme zaujímavé akcie?
Tak sa zapojte do celoslovenských Dní Zelených škôl, podujatia, ktoré organizujeme v týždni 19.26. apríla 2017, pri príležitosti Dňa Zeme.
Čo je cieľom?
Na jeden týždeň prepojiť a zaktivizovať školy zapojené do programu Zelená škola.
Počas tohto týždňa by sa na škole mali uskutočniť niektoré z nižšie uvedených aktivít:
1. Jedlá zmena
2. Záväzok pre Zem
Ako sa zapojiť?
Prihlasovanie sa do Dní Zelených škôl sa začína 15. 3. 2017 bude ukončené 9. 4. 2017. Prihlásiť
sa môžete vyplnením registračného formulára.
Bližšie info: http://www.zelenaskola.sk/pre-skoly/aktivity-programu/dzs
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