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Nápad pre folklór
Získajte grant od Nadácie Poštovej banky a realizujte svoj nápad zameraný na podporu tradičnej
slovenskej ľudovej kultúry a folklóru.
V prvej fáze programu budú vybrané nápady podporené celkovou sumou 39 000 € a následne v
2. fáze verejnosť svojím hlasovaním rozhodne o TOP projekte, ktorý na realizáciu získa navyše
prémiu 1 000 €. Predložené nápady bude hodnotiť odborná komisia, ktorej členovia sa zaoberajú
ľudovou kultúrou a folklórom na akademickej úrovni a zástupcami Nadácie Poštovej banky. Jeden
subjekt môže zaslať do grantového programu maximálne jeden nápad. Projekty je možné
prihlasovať do 15. 5. 2017.
Kto sa môže o podporu uchádzať:
 aktívni občania a iniciatívy,
 verejnoprospešné organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy,
neziskové organizácie, spolky),
 školy, škôlky,
 samosprávy (obce, mestá),
 kultúrne inštitúcie.
Oblasti podpory
Svoje projekty môžete prihlasovať v rámci dvoch podprogramov:
1. Spoznaj svoj domov
Výskum lokálnej kultúry a popularizácia jeho výsledkov.
2. Ukáž sa
Prezentácia lokálnej tradičnej kultúry a folklóru, umelecká tvorba zameraná na tradičnú
ľudovú kultúru.
Bližšie info: http://www.napadprefolklor.sk/

Vyhlásenie súťaže Dedina roka
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 21. marca 2017 podmienky a pravidlá súťaže
Dedina roka pre rok 2017.
Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu dediny a Združením miest a
obcí Slovenska tak vyhlásila už 9. ročník národnej súťaže Dedina roka. Záštitu nad aktuálnym
ročníkom súťaže prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos. Generálnym partnerom
je COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo. Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu
Dedina roka 2017 aj možnosť reprezentovať SR v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.
Cieľom súťaže Dedina roka je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny
na Slovensku, povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície
a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín
európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Hlavnou myšlienkou je
zachovanie tváre a duše dediny.
Súťaž umožňuje zúčastneným obciam prezentovať celú škálu aktivít, ktoré sa na vidieku
odohrávajú a upozorniť na to, že vidiecky priestor je podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou
územia Slovenska. Zúčastniť sa jej môže každá obec SR bez štatútu mesta, ktorá dokáže
prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny a
v zmysle princípov udržateľného rozvoja vidieka. Okrem titulu Dedina roka môžu byť v súťaži
udelené ocenenia v kategóriách: Dedina ako hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako
klenotnica, Dedina ako pospolitosť, Dedina ako partner, Dedina ako hostiteľ, Dedina ako záhrada.
Národná hodnotiaca komisia súťaže Dedina roka 2017 môže zvážiť udelenie mimoriadneho
ocenenia za pozoruhodné výsledky.
Podrobnejšie informácie o súťaži, vrátane podmienok a pravidiel súťaže, termínov a prihlášky obce
do súťaže Dedina roka 2017 sú zverejnené na oficiálnom webovom sídle Programu obnovy
dediny www.obnovadediny.sk. Impulz na prihlásenie do súťaže môže dať obci ktorýkoľvek

obyvateľ Slovenska. Uzávierka prihlášok je 28. apríla 2017. Internetové hlasovanie verejnosti bude
prebiehať od 15. mája do 31. júla 2017 na webovej stránke www.e-obce.sk.
Zdroj: http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=81&prm3=1112

V Zelenej domácnostiam SIEA v roku 2017
vydá poukážky v hodnote 15 miliónov €
V projekte Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra plánuje v roku 2017
vydať poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v hodnote 15
miliónov €. Kolá budú vyhlasované s menšími čiastkami pravidelne, vždy v utorok o 15-tej hodine.
SIEA zverejnila plánovaný harmonogram ďalších desiatich kôl s indikatívnymi vyčlenenými
čiastkami do septembra 2017. Striedajú sa v ňom samostatné kolá pre zariadenia na výrobu tepla
a elektriny. Najbližšie 6. kolo s alokáciou 2 milióny € je podľa osobitných podmienok určené pre
zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Otvorené bude 4. apríla 2017 o 15,00
hod. O dva týždne neskôr bude spustené kolo pre zariadenia na výrobu elektriny pre tie isté oblasti
s alokáciou 800-tisíc €. Domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji budú môcť v tomto roku
požiadať o poukážky na zariadenia na výrobu tepla v hodnote 1,2 milióna € v 10. kole 23. mája
2017. Poukážky vydané v pripravovaných kolách budú mať platnosť tri mesiace.
Doteraz bolo podporených 5 000 zariadení, ku ktorým sú už preplatené poukážky za viac ako 11
miliónov €. „Aktuálne spracovávame alebo čakáme na doručenie ďalších žiadostí o preplatenie
v hodnote takmer 4,5 milióna € a k nim pribudnú nové poukážky za 15 miliónov €. Tento rok by tak
mohlo byť vďaka podpore realizovaných ďalších 8 700 inštalácií,“ uviedol Jurikovič.
Harmonogram plánovaných kôl v projekte Zelená domácnostiam s indikatívnymi alokáciami
Kolo Dátum
6. 4.4.2017

Zariadenie
teplo

Alokácia BSK (€) Alokácia mimo BSK (€) Odhadovaný počet poukážok
2 000 000
980

7.

18.4.2017

elektrina

800 000

293

8.

2.5.2017

teplo

1 500 000

735

9.

16.5.2017

elektrina

650 000

238

10. 23.5.2017

teplo

1 200 000

11. 30.5.2017

teplo

1 100 000

539

12. 13.6.2017

elektrina

450 000

165

13. 27.6.2017

teplo

1 100 000

539

14. 11.7.2017

elektrina

450 000

165

15. 8.8.2017

teplo

1 100 000

539

4 650 000

2 076

13 800 000

6 857

9.-11.2017 teplo a elektrina
Spolu

1 200 000

588

Zdroj:

http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/v-zelenej-domacnostiam-siea-v-roku-2017-vyda-poukazky-v-hodnote-15milionov-e/#harmonogram

Inovatívna základná škola
Nadácia Slovenskej sporiteľne dlhodobo podporuje finančné vzdelávanie na Slovensku. Ďalším
cieľom v oblasti vzdelávania je podporovať rôzne inovatívne metódy výučby na základných
školách, ich využitie v praxi, a samotné vzdelávanie učiteľov.
Nový grantový program Inovatívna základná škola je určený pre štátne, cirkevné aj súkromné
základné školy. Naším cieľom je podporiť projekty, ktoré sú zamerané na zvyšovanie finančnej
gramotnosti a inovatívny prístup vo vzdelávaní.
Nadácia Slovenskej sporiteľne rozdelí medzi projekty sumu 60 000 eur.

Základné informácie o grante
- oblasti podpory: finančné vzdelávanie a podpora inovatívnych metód vzdelávania
- grantová výzva je určená pre všetky typy základných škôl na Slovensku s právnou subjektivitou
- výška podpory je v rozmedzí 2 000 – 3 000 eur/projekt
- celková suma na prerozdelenie je 60 000 eur
- vyhlásenie grantového programu: 1. 4. 2017
- žiadatelia budú vyrozumení do 15. 6. 2017
- viac informácií nájdete nižšie v priloženej grantovej výzve
Bližšie info: https://www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva/inovativna-zakladna-skola

Otvorený grantový program
Základné informácie o grante
 podporíme projekty z týchto oblastí: vzdelávanie, sociálna pomoc, zdravie, občianska
spoločnosť, kultúra, šport, veda a výskum
 neziskové a mimovládne organizácie, materské a stredné školy, športové kluby zasielajú
svoje projekty prostredníctvom elektronickej podateľne
 neoprávnenými subjektmi sú mestá a obce, základné a vysoké školy, pre ktoré sú určené
osobitné grantové programy
 výška požadovanej podpory nie je ohraničená
 v tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa
 hlavnými kritériami sú dopad na komunitu a široká cieľová skupina
 žiadatelia budú vyrozumení do 60 dní odo dňa podania projektu
Bližšie info: https://www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva/otvoreny-grantovy-program

Výzva č. IROP-PO4-SC431-2017-16 na predkladanie
Žiadostí o nenávratný finančný príspevok
na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy
ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)
Prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.
Typ výzvy: otvorená
Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 30.06.2017
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 29.09.2017
Oprávnení žiadatelia:
- obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)18,
- samosprávny kraj,
- verejná vysoká škola,
- štátna vysoká škola,
- súkromná vysoká škola (právnická osoba; podľa § 2 ods.2 Obchodného zákonníka),
- organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy19, štátna príspevková organizácia,
štátna rozpočtová organizácia),
- mimovládna organizácia a občianske združenie (nezisková organizácia, nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia),
- Národná diaľničná spoločnosť a. s.,
- Slovenská správa ciest,
- spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Bližšie info: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11376

PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI
PREVENCIE KRIMINALITY
Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti
prevencie kriminality.
OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:
- fyzické osoby
- právnické osoby
Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou
organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.
ZÁKLADNÝ CIEĽ:
Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú
páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a
zamedzovania.
Prioritne budú podporené aktivity, ktorých cieľom je:
- znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti
- zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí
- prevencia kriminality v rizikových skupinách
- pomoc obetiam trestných činov
Termín uzávierky: 8.5.2017
Na dotácie možno v roku 2017 rozdeliť 1 328 000 €, pričom na jeden projekt je možné poskytnúť
maximálne 66 000 €.
Bližšie info: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-sr-vyhlasilo-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-oposkytnutie-dotacie-v-oblasti-prevencie-kriminality

Podpora vzdelávania
RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ:
 aktivity, ktoré prispejú k zlepšeniu vyučovania a budú súčasťou riadneho vyučovania
predmetu,
 jednu udalosť alebo sériu udalostí v škole na obohatenie vyučovacieho procesu,
 obnovu a zveľadenie priestorov škôl na zlepšenie vyučovacieho procesu,
 materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich rozvoji.
PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 3. 4. do 15. 5. 2017
HLASOVANIE:
od 1. 6. do 30. 6. 2017
VYHLÁSENIE VYBRANÉHO PROJEKTU:
3. 7. 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/podpora-vzdelavania.html

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017
Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport vypísal výzvu na predkladanie žiadostí o
poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017
Pre podprogram č. 1 - výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi - od 35
000 EUR do 40 000 EUR

Pre podprogram č. 2 - výstavba detských ihrísk: od 8 000 EUR do 13 000 EUR
Pre podprogram č. 3 - výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku: od 10 000 EUR do 15
000 EUR
Pre podprogram č. 4 - nákup športovej výbavy: od 500 EUR do 9 000 EUR
Termín predkladania žiadostí je do 31. mája 2017.
Bližšie info: http://www.sport.vlada.gov.sk/podpora-rozvoja-sportu-2017/

VÝZVA NA PODPORU PRAKTICKÉHO VÝCVIKU ŽIAKOV
NA DETSKÝCH DOPRAVNÝCH IHRISKÁCH NA ROK 2017
Základný cieľ
Realizáciou praktického výcviku žiakov základných škôl na DDI
(ďalej len „praktický výcvik žiakov“) a poskytovaním výchovy a vzdelávania v oblasti zvyšovania
bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len „dopravná výchova“) zvýšiť ich
bezpečnosť v premávke na pozemných komunikáciách. Umožniť žiakom základných škôl získať a
upevniť si základné vedomosti, zručnosti a návyky bezpečného správania sa v premávke na
pozemných komunikáciách v pozícii chodca alebo cyklistu. Praktický výcvik a dopravná výchova
žiakov na DDI sa zameriava predovšetkým na žiakov 1. stupňa základných škôl:
• vekovú skupinu chodcov (žiaci 1. – 3. ročníka),
• a skupinu začínajúcich cyklistov (žiaci 4. ročníka).
Okruh oprávnených žiadateľov
Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom (prevádzkovateľom DDI) podľa § 6c ods. 2
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v
znení neskorších predpisov. (Napríklad za školské zariadenia podľa § 112 zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktoré prevádzkujú DDI, predkladajú žiadosti o poskytnutie dotácie ich
zriaďovatelia.
Najvyššia výška dotácie určená na jedného žiadateľa je: 20 000 €.
Najnižšia výška dotácie určená na jedného žiadateľa je: 2 000 €.
Výška spoluúčasti žiadateľa je najmenej 5 % z poskytnutej dotácie na realizáciu aktivity.
Termín na predkladanie žiadosti: 11. 5. 2017
Bližšie info: http://www.minedu.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-podporu-praktickeho-vycvikuziakov-na-detskych-dopravnych-ihriskach-na-rok-2017/

VÝZVA NA ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO
A KULTÚRNEHO PODUJATIA NA OBNOVU VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA ŽIAKOV II. STUPŇA ZŠ NA ROK 2017
Základný cieľ
 Podporovať nadaných žiakov, ktorí si rozširujú svoje vzdelanie na základe vnútorného záujmu a
vlastnej motivácie, zapojením vysokoškolských učiteľov.
 Poskytnúť im možnosť hlbšieho vzdelávania a rozširovania vedomostného obzoru.
 Podporovať kritické myslenie žiakov, schopnosť vnímať svet v súvislostiach, iniciovať ich záujem
o vyššie vzdelanie, vytvárať priestor pre experiment, diskusiu, konfrontáciu názorov.
 Poskytnúť im priestor pre sociálnu integráciu a obohatiť ich o jedinečné kultúrne a spoločenské
zážitky.
Okruh oprávnených žiadateľov
Dotáciu je možné poskytnúť jednotlivým žiadateľom podľa § 6c ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o
financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
Cieľová skupina
Žiaci II. stupňa základných škôl.
Trvanie projektu
Od 1. júla 2017 do 31. augusta 2017.
Najvyššia výška dotácie určená na jedného žiadateľa je: 24 160 €.
Najnižšia výška dotácie určená na jedného žiadateľa je: 12 080 €.
Spoluúčasť žiadateľa je najmenej 30 % z poskytnutej dotácie na realizáciu aktivity.

Termín na predkladanie žiadostí: 11.5.2017
Bližšie info: https://www.minedu.sk/17989-sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstvavedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-na-zabezpecenie-vychovno-vzdelavacieho-a-kulturneho-podujatia-na-obnovuvychovy-a-vzdelavania-ziakov-ii-stupna-zakladnych-skol/

Výzva na obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach
Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2017
Základné ciele
 Popularizácia predmetov zo vzdelávacích oblastí Matematika a práca
s informáciami a Človek a príroda u žiakov základných škôl a stredných škôl.
 Podpora nadaných žiakov ich ďalším vzdelávaním a rozširovaním ich vedomostného obzoru v
daných vzdelávacích oblastiach.
 Šírenie nových poznatkov učiteľom predmetov z daných vzdelávacích oblastí (nie
prostredníctvom programov kontinuálneho vzdelávania).
Cieľové skupiny
a) žiaci základných škôl a stredných škôl,
b) učitelia základných škôl a stredných škôl.
Okruh oprávnených žiadateľov
 občianske združenia (zákon č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov),
nadácie (zákon č.34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov) a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (zákon č. 213/1997
Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších
predpisov) alebo štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť (zákon č. 308/1991 Zb. o
slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších
predpisov), ktoré nie sú zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a podieľajú sa na obnove výchovy
a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach.
Najvyššia výška dotácie určená na jedného žiadateľa je: 10 000 €.
Najnižšia výška dotácie určená na jedného žiadateľa je: 3 000 €.
Výška spoluúčasti žiadateľa je najmenej 10 % z celkových nákladov na realizáciu aktivity.
Termín na predloženie žiadostí: 17.5.2017
Bližšie info: https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedyvyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-na-obnovu-vychovy-a-vzdelavania-vo-vzdelavacich-oblastiach-matematika-a-praca-sinformaciami-a-clovek-a-priroda-na-rok-2017/

Vyhlasujeme 12. ročník súťaže Maľba
Súťaž Maľba počas uplynulých 11 rokov svojej existencie na Slovensku doslova oživila maliarsku
scénu a stala sa pre mladých výtvarníkov významnou udalosťou. Dáva im priestor na prezentáciu
tvorby a širokej verejnosti umožňuje spoznať to najlepšie, čo u nás za ostatné obdobie vzniklo.
V minulom roku stúpla jej prestíž aj presahom za hranice našej krajiny. Putovná jubilejná výstava
10 rokov Maľby prezentovala diela doterajších víťazov aj v prestížnej Gallerie d´Italia v Miláne.
Do aktuálneho ročníka sa môžu zapojiť profesionálni umelci do 35 rokov. Prihlásiť sa môžu
elektronicky cez online formulár na www.malbaroka.sk. Uzávierka prihlášok je 30. júna 2017.
Medzinárodná odborná porota vyberie z prihlásených malieb 20 diel do finále, z ktorého vzídu
traja víťazi. Tí si okrem ocenenia spoločne odnesú odmenu v celkovej hodnote 20 000 eur. Diela
finalistov si môže verejnosť pozrieť na výstave v Galérii Nedbalka v októbri 2017.
Bližšie info: http://www.malbaroka.sk/sk/

SÚŤAŽ "NAJ MESTO A OBEC SLOVENSKA 2017"
Priebeh súťaže: od 01.04.2017 (od 12:00) do 31.10.2017 (do 12:00)
Súťaží sa v kategóriách NAJ Mesto Slovenska 2017 a NAJ Obec Slovenska 2017.
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
1.) Do súťaže sa môžu prihlásiť osoby - hlasujúci, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce
Slovenska prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk.
Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené
registračné údaje. Registrácia je bezplatná a nezaväzujúca. Registrácia tu!
2.) Hlasovať za mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu za to isté mesto/obec (to
znamená, že jedno a to isté mesto/obec dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov
denne). Hlasovať sa môže za viac miest a obcí v priebehu jednej hodiny.
Hlasuje sa kliknutím na "Pridaj hlas!" v hlasovacom zariadení pod prezentáciou mesta/obce.
3.) Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov
odovzdávajúcich hlas.
Bližšie info: http://www.slovakregion.sk/sutaze/2017

SÚŤAŽ "PRIMÁTOR/STAROSTA SLOVENSKA 2017"
Priebeh súťaže: od 01.04.2017 (od 12:00) do 31.10.2017 (do 12:00)
Súťaží sa v kategóriách Primátor Slovenska 2017 a Starosta Slovenska 2017.
PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:
1.) Do súťaže sa môžu prihlásiť osoby - hlasujúci, ktorí majú záujem podporiť podporiť primátorov
a starostov miest a obcí Slovenska prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk.
Hlasovať môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené
registračné údaje. Registrácia je bezplatná a nezaväzujúca. Registrácia tu!
2.) Ak má niekto záujem podporiť svojho primátora/starostu, zašle krátky popis s kladnými
aktivitami a úspešnými projektmi, ktoré vykonal pre svoje mesto/obec.
Popis je možné zaslať pomocou baneru, ktorý je umiestnený pod každou prezentáciou mesta/obce.
3.) Na konci súťaže bude zo všetkých zaslaných e-mailov – podporných hlasov vybratý
primátor/starosta, ktorý svojimi aktivitami a realizovanými projektmi najviac prispel k rozvoju mesta
alebo obce.
Bližšie info: http://www.slovakregion.sk/sutaze/2017

Vedieť viac
Cieľom grantového programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny študentov, profesorov,
odborníkov a vedeckých pracovníkov pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú
vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec.
Program podporí aktivity, projekty alebo programy mimovládnych neziskových organizácií,
ktoré vznikli s cieľom rozvíjať vzdelávanie na slovenských vysokých školách.
Uzávierka predkladanie žiadostí: 5.6.2017
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 €.
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/vedietviac/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Nadacia-Vediet-Viac-04-06-2017_SE&utm_term=grant-nadaciatb&utm_content=Grant%20Vedie%C5%A5%20viac%202017&gclid=Cj0KEQjw8tbHBRC6rLS024qYjtEBEiQA7wIDebns_AWcBri
uyhNrWwhcKT8FpeU9rBcuj4iFs_x_OJEaAkwM8P8HAQ

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ
O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL,
MIGRÁCIU A INTEGRÁCIU
Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
v súlade s Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.
Oprávnení žiadatelia:
- orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy
- samosprávny kraj, obec, mesto a nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia
- mimovládna organizácia
- nezisková organizácia
- občianske združenie
- záujmové združenie právnických osôb
- nadácia
- medzinárodná organizácia pôsobiaca na území SR
- vzdelávacia inštitúcia, vedecko-výskumná organizácia
Typy podporovaných aktivít:
1. Vypracovanie nových alebo revízia existujúcich integračných plánov pre štátnych príslušníkov
tretích krajín na úrovni samospráv, miest a obcí
2. Vzdelávanie pracovníkov národných/regionálnych/
miestnych autorít v oblasti príslušnej legislatívy a poskytovania služieb štátnym príslušníkom
tretích krajín, a zvyšovanie ich multikultúrnych zručností
3. Organizácia podujatí, seminárov alebo workshopov pre pracovníkov
národných/regionálnych/miestnych autorít za účelom vzdelávania, poskytovania informácií a
zdieľania dobrej praxe v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na
národnej/regionálnej/ miestnej úrovni
4. Vytvorenie informačných materiálov, ktoré budú používané na úrovni samospráv, miest a obcí
pri poskytovaní služieb štátnym príslušníkom tretích krajín
Minimálna výška grantu pre projekt je 20 000 €
Uzávierka prijímania žiadostí: 2.6.2017
Bližšie info: http://www.minv.sk/?vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-grant

Výzva na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu
„Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so
zdravotným postihnutím 2017“
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2017
vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 300 000,- € na kapitálové výdavky na
financovanie rozvojových projektov zameraných na odstránenie stavebných bariér v základných
školách, v ktorých sa vzdelávajú žiaci so zdravotným postihnutím a v špeciálnych školách
(okrem špeciálnych materských škôl).
Maximálna výška finančného príspevku MŠVVaŠ SR na jeden rozvojový projekt zameraný na
odstránenie stavebných bariér je v roku 2017 stanovená na 15 000 €.
Žiadosť s rozpisom rozpočtu predkladá oprávnený žiadateľ (uvedený vo výzve) príslušnému
Okresnému úradu v sídle kraja, odboru školstva v termíne do 26. mája 2017.
Bližšie info: http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-financovanie-rozvojoveho-projektu%E2%80%9Eodstranenie-stavebnych-barier-v-skolach-ktore-navstevuju-ziaci-so-zdravotnym-postihnutim-2017%E2%80%9C/

Grantová výzva Ukážte sa v dobrom svetle 2017
Zapojte sa do Zamestnaneckého programu Nadačného fondu Slovenských elektrární a urobte veľa
pre svoje komunity
Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis otvára už piaty ročník zamestnaneckého
grantového programu Ukážte sa v dobrom svetle. Aj v tomto roku budú mať zamestnanci
Slovenských elektrární možnosť svojimi dobrovoľníckymi aktivitami a nadšením pomôcť, aby sa

urobilo veľa dobra. V rámci programu podporíme zaujímavé projekty pre komunity, v ktorých
pracujú alebo žijú so svojimi rodinami.
Celková suma vyčlenená na podporu projektov je 60 000 €.
Program je otvorený iniciatívam miestnych mimovládnych organizácií, škôl, škôlok aj samospráv.
Podmienkou je, aby boli do projektov aktívne zapojení zamestnanci spoločnosti Slovenské
elektrárne a aby sa aspoň jeden z nich stal tzv. ambasádorom projektu.
Súčasťou projektu je aj návrh aktivít, ktoré chce žiadateľ realizovať v rámci podujatia Naše Mesto
2017.
Grant je možné žiadať na projekty z oblastí, ktoré spoločnosť Slovenské elektrárne strategicky
podporuje: vzdelávanie, životné prostredie, sociálna oblasť, kultúra, šport.
O podporu z grantovej schémy môže požiadať partnerská organizácia, ak je to:
 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
Maximálna výška požadovaného grantu nesmie prekročiť 2 000 eur, minimálna výška
podpory je 1000 eur.
Prijímateľ grantu musí naplánovať a po schválení dodržať spolufinancovanie projektu
z vlastných alebo iných zdrojov aspoň v rozsahu 10 % celkových nákladov.
Termín na predloženie žiadosti je: 15. máj 2017.
Bližšie info: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/grantova-vyzva-ukazte-sa-v-dobrom-svetle-2017/2277

VÝZVA PRE OBCE: „ZDRAVIE NA TANIERI 2017“
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre oblasť zdravého životného
štýlu: „Zdravie na tanieri 2017“
Oprávnený žiadateľ:
- obec ako zriaďovateľ zariadenia školského stravovania
Cieľ: Prevencia obezity
- motiváciou detí a žiakov k zmene stravovacích návykov s podporou využitia regionálnych
potravinárskych produktov
- sprievodnými aktivitami smerujúcimi k zdravšej voľbe regionálnych potravín v škole „SMART
ŠKOLA“ (napr. zdravšie bufety, „SMART FOOD AUTOMAT“ s nápojmi a potravinami s nižším
obsahom pridaného cukru, s potravinami bez pridanej soli a vysokým obsahom tukov
- s podporou školského prostredia s marketingovými nástrojmi na predaj potravín vhodných pre
deti,
- vhodným pitným režimom na tému „Moje aqua video“ alebo „Moje aqua selfie“
Maximálna vyššia pomoci: 10 000 €
Minimálna výška pomoci: 5 000 €
Spolufinancovanie: minimálne 5%
Uzávierka prijímania žiadostí: 19.5.2017
Bližšie info: http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedyvyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-na-podporu-zdravia-a-zdraveho-zivotneho-stylu-v-ramci-projektu-%E2%80%9Ezdraviena-tanieri-2017%E2%80%9C/
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