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Podpora a rozvoj telesnej kultúry
RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ:
 deti a mládež v tom, aby spolu trénovali a zlepšovali svoje zručnosti a taktiku
na dosahovanie výkonov v športe, ktorému sa venujú,
 deti a mládež v tom, aby mohli vzájomne súťažiť, lebo to je prvá a najdôležitejšia
motivácia každého športovca,
 organizovanie športových turnajov, súťaži či podujatí, na ktorých budú predvádzane
športové výkony detí a mládeže
 súťaže medzi školami či športovými klubmi v komunite,
 materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť deťom a mládeži v ich telesnom rozvoji.
PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 3. 7. do 15. 8. 2017
HLASOVANIE:
od 1. 9. do 30. 9. 2017
VYHLÁSENIE VYBRANÉHO PROJEKTU:
2. 10. 2017
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?
 materské, základné a stredné školy,
 mimovládne neziskové organizácie,
 mesto alebo obec,
 verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávaju verejnoprospešný účel.
Bližšie info: https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-pre-mesto/podpora-rozvoj-telesnej-kultury.html

Registrácia do nového ročníka spustená
Aktívni žiaci, inšpiratívni učitelia, atmosféra spolupráce, zmena myslenia a správania. Toto všetko
sa spája so školami zapojenými v medzinárodnom programe Zelená škola. V školskom roku
2017/2018 oslávi Zelená škola už svoj trinásty ročník. Školy, ktoré sa chcú do programu zapojiť,
tak môžu urobiť na www.zelenaskola.sk do 15. septembra 2017 a stať sa súčasťou veľkej rodiny
Zelených škôl.
Do programu sa môže zapojiť každá materská, základná a stredná škola na Slovensku. Pre
registráciou do programu veľmi odporúčame prečítať si pravidlá programu na školský rok
2017/2018.
Do programu sa škola registruje prostredníctvom registračného formulára. Registrácia je platná
po zaplatení registračného poplatku na základe doručenej faktúry. Registrácia platí vždy na 1
školský rok a každá škola, ktorá v programe chce pokračovať sa musí opätovne registrovať.
Ak máte ohľadom registrácie otázky, napíšte na halas@zivica.sk alebo zavolajte na 0915 221 474.
Program Zelená škola je odporúčaný v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok
2017/2018.
Zdroj: http://zelenaskola.sk/rocnik1718

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2017
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 30. júna 2017 vyhlásil výzvu na predkladanie
žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých
situácií rómskej komunity.
Aktivity podporované v rámci výzvy:
Aktivita 1.1: Podpora údržby, opráv, rekonštrukcií a modernizácie nájomných bytov, v bytových
domoch a rodinných domoch, v obciach s rómskym osídlením
Maximálna výška dotácie na jeden projekt: 15 000 €

Požadovaná výška spolufinancovania: Minimálne vo výške 10 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.
Aktivita 1.2: Podpora vybudovania, dobudovania, opravy a rekonštrukcie technickej vybavenosti v
osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami
Maximálna výška dotácie na jeden projekt: 15 000 €
Požadovaná výška spolufinancovania: Minimálne vo výške 5 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.
Aktivita 2.1: Podpora na projektovú dokumentáciu pre projekty v obciach s rómskym osídlením
Maximálna výška dotácie na jeden projekt: 4 000 €
Požadovaná výška spolufinancovania: Minimálne vo výške 5 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.
Aktivita 2.2: Podpora zriaďovania strieborných klubov a aktivít žien strieborného veku v
marginalizovaných rómskych komunitách
Maximálna výška dotácie na jeden projekt: 5 000 €
Požadovaná výška spolufinancovania: Minimálne vo výške 5 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.
Aktivita 2.3: Podpora aktivít zameraných na posilnenie postavenia rómskej mládeže
Maximálna výška dotácie na jeden projekt: 5 000 €
Požadovaná výška spolufinancovania: Minimálne vo výške 5 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.
Aktivita 2.4: Podpora pilotného programu asistencie pri legalizácii/dodatočnom povolení technicky
vyhovujúcich obytných stavieb v marginalizovaných rómskych komunitách
Maximálna výška dotácie na jeden projekt: 45 000 €
Požadovaná výška spolufinancovania: Minimálne vo výške 5 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.
Aktivita 3.1: Podpora budovania partnerstiev a spolupráce pri riešení sociálnych a kultúrnych
potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity
Maximálna výška dotácie na jeden projekt: 15 000 €
Požadovaná výška spolufinancovania: Minimálne vo výške 5 % z celkových predpokladaných
výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.
Oprávnení žiadatelia:
Dotáciu možno poskytnúť:
a) občianskemu združeniu,
b) nadácii,
c) neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,
d) obci,
e) vyššiemu územnému celku,
f) rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je obec
alebo vyšší územný celok,
g) právnickej osobe zriadenej podľa osobitného predpisu8) a plniacej úlohy v rámci
integrovaného záchranného systému,
h) Slovenskému Červenému krížu, Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM),
registrovanej cirkvi, účelovému zariadeniu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá
odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i) záujmovému združeniu právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
j) neinvestičnému fondu so sídlom na území Slovenskej republiky.
Na projekty je k dispozícii 615 000 €, termín uzávierky je 14. august 2017. Minimálna výška dotácie
je 1000 €. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok, oprávnení žiadatelia môžu predložiť len
jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, v opačnom prípade budú vylúčené všetky ich žiadosti.
Bližšie info: http://www.minv.sk/?VPZ2017

Environmentálny fond
zverejnil na svojom webovom sídle Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2018.
Bližšie info: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Družobné mestá
Toto opatrenie je zamerané na podporu projektov, ktoré spájajú občanov z partnerských miest
prostredníctvom tém v súlade s cieľmi programu.
Uprednostňujú sa projekty zamerané na každoročne určené priority pre toto opatrenie. Cieľom
tohto opatrenia je snaha mobilizovať občanov na miestnej úrovni a na úrovni Únie, aby sa zapájali
do diskusií o konkrétnych otázkach európskej politickej agendy, a presadzovať tak občiansku účasť
v procese tvorby politiky Únie a rozvíjať možnosti spoločenskej angažovanosti a dobrovoľníctva na
úrovni Únie.
V súlade so všeobecnými cieľmi programu vymedzila Európska komisia po konzultácii s
programovým výborom ročné priority. Žiadateľom sa odporúča, aby rozvíjali projekty v súlade
s cieľmi programu a so zameraním sa na ročné priority.
Uzávierka pre rok 2017: 1. september 2017
Kto môže žiadať?
 mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia alebo mimovládne
organizácie reprezentujúce záujmy miestnej samosprávy
Koľko má mať projekt partnerov?
 Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne z dvoch účastníckych krajín, z ktorých
minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.
Maximálna výška grantu: 25 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.
Maximálna dĺžka trvania projektu: 21 dní
Bližšie info: http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-2-1/

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ
FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020
Číslo výzvy: 22/PRV/2017
pre opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného
času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
Dátum vyhlásenia výzvy: 31/05/2017
Dátum uzavretia výzvy: 30. 11. 2017
Oprávnení žiadatelia:
 obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane)
 združenia obcí s právnou subjektivitou (s počtom obyvateľov do 1 000 vrátane)
V rámci združení obcí tieto združenia môžu zahŕňať aj obce nad 1000 obyvateľov ale investície
môžu byť realizované len v obciach do 1000 obyvateľov.
Oprávnené aktivity:
Min. a max.
výška OV na
Aktivita
Zameranie
jeden projekt
(v EUR )
investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného
času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr.
výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk, Min.: 10 000
1.
amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v Max.: 150 000
obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie
existujúcich kultúrnych domov
investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba,
Min.: 10 000
2.
rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane
Max.: 120 000
ich okolia
podopatrenie:

3.

4.

5.

6.

Bližšie info:

investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov –
investície spojené s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok
odpadov resp. opusteného odpadu
investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania
– rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú
činnosť, výstavba/rekonštrukcia tržníc pre podporu predaja
miestnych produktov a pod.
investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými
s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb
investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti
vandalizmu na verejných priestoroch (montáž kamerových
systémov a iných bezpečnostných prvkov) a investície súvisiace so
zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na
komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu
ciest/miestnych komunikácií a chodníkov (malé zariadenia)

Min.: 10 000
Max.: 50 000
Min.: 10 000
Max.: 200 000
Min.: 10 000
Max.: 100 000

Min.: 10 000
Max.: 100 000

http://www.apa.sk/podopatrenie-7-4

Programy a projekty umožňujúce mladým do 29 rokov odbornú
prípravu alebo stáže, praxe, tréningy zručností
Z grantu je možné financovať podporu mladých uchádzačov o zamestnanie s cieľom ich zapojenia
do vzdelávania alebo odbornej prípravy.
Oprávnení žiadatelia:
 zamestnávatelia - podnikateľské subjekty
 obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo
mesto
 VÚC a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je vyšší územný celok
 občianske združenia
 neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 nadácie
 miestne akčné skupiny
Oprávnená cieľová skupina
Mladí ľudia na trhu práce - uchádzači o zamestnanie, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese
vzdelávania alebo odbornej prípravy:
 zamestnávateľ
 uchádzač o zamestnanie do 29 rokov (ktorý nie je vedený v evidencii uchádzačov o
zamestnanie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny)
 uchádzač o zamestnanie do 25 rokov - min. 3 mesiace
 uchádzač o zamestnanie do 29 rokov - min. 6 mesiacov
 nízko kvalifikovaný uchádzač o zamestnanie do 29 rokov
 uchádzač o zamestnanie mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom
vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi
rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené
zamestnanie
Oprávnené aktivity:
 Prieskumné činnosti zamerané na identifikáciu, vyhľadávanie a aktivizáciu mladých
uchádzačov o zamestnanie
 Podpora mladých uchádzačov o zamestnanie s cieľom ich zapojenia do vzdelávania alebo
odbornej prípravy
 Motivácia a aktivizácia mladých uchádzačov o zamestnanie k hľadaniu vhodného
zamestnania
 Sprevádzanie mladých uchádzačov o zamestnanie najmä v čase, keď z rôznych dôvodov
nevykonávajú stále pracovné činnosti (vrátane času, keď po skončení formálneho

vzdelávania nie sú v pracovnom procese, ani evidovanými uchádzačmi o zamestnanie), a
to najmä prostredníctvom koučingu, mentoringu a vykonávania dobrovoľníckych činností
 Inovatívne programy vzdelávania a prípravy mladých uchádzačov o zamestnanie pre trh
práce, vrátane kariérneho poradenstva a individualizovaných poradenských činností
 Informačné aktivity zamerané na šírenie relevantných informácií z oblasti trhu práce, ako
aj o možnostiach vzdelávania a odbornej prípravy a dostupných programoch pomoci
 Podpora pri zapracovaní a adaptácii ako súčasť pracovného pomeru v prvom zamestnaní
mladého nezamestnaného
 Podpora pri získavaní zručností a pracovných skúseností za účelom zlepšenia možností
získať stabilné zamestnanie pre mladého nezamestnaného
Výška príspevku a intenzita pomoci:
 Minimálna výška príspevku: 15 500 €.
 Maximálna výška príspevku sa rovná počtu osôb z cieľovej skupiny, u ktorých žiadateľ
plánuje ukončiť intervenciu, vynásobenému sumou 3100 €.
Termín uzavretia jednotlivých kôl výzvy:
 1. hodnotiace kolo: 13. septembra 2017
 2. hodnotiace kolo: 31. októbra 2017
Bližšie info: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20172.1.101

Podpora literárnych prekladov
Z grantu je možné financovať preklad, publikáciu, distribúcia a propagáciu beletristických diel.
Oprávnení žiadatelia:
 Vydavatelia alebo vydavateľstvá so sídlom v jednej z krajín zúčastňujúcich sa na
podprograme Kultúra, ktorí sú aktívni vo vydavateľskom odvetví a ktorí majú k termínu na
predkladanie žiadostí prax aspoň 2 roky
Oprávnené aktivity:
 Preklad, publikácia, distribúcia a propagácia beletristickckých diel s vysokou literárnou
hodnotou. Môže ísť o novely, poviedky, divadelné hry, komiksy alebo detské knihy.
 Oprávnenými aktivitami sú aj akcie propagujúce preložené diela v EÚ aj mimo EÚ, vrátane
digitálnej propagácie. Podpora sa vzťahuje aj na účasť autorov na knižných veľtrhoch a
literárnych festivaloch.
Finančné prostriedky a miera podpory:
 K dispozícii je rozpočet v celkovej výške 2 000 000 eur.
Finančný príspevok Únie nesmie presiahnuť 50 % celkových oprávnených nákladov v
závislosti od spôsobu opätovného investovania.
Maximálny príspevok je 100 000 €.
Termíny na predkladanie projektov:
 25. júla 2017
Bližšie info: http://www.cedslovakia.eu/clanky/literarny-preklad

Fotografická súťaž na tému „Dôstojný život pre všetkých“
Dokedy: 15. september 2017
Kde: Slovensko
Kedy: 25. máj - 15. september 2017
„Ľudia ešte aj dnes, v 21. storočí, umierajú hladom. Sú krajiny, v ktorých je negramotnosť ešte aj
dnes bežným javom. Mnohých ľudí ešte aj dnes vyháňajú z ich domovov prírodné katastrofy či
dopady klimatickej zmeny“.
Témou súťaže je „Dôstojný život pre všetkých“, hlavným cieľom súťaže je upozorniť
prostredníctvom prihlásených súťažných príspevkov na nerovnosti v súčasnom svete, na príčiny
ich vzniku a zároveň sa pokúsiť zmeniť svet na miesto spravodlivejšie pre všetkých.
Súťaž je určená pre novinárov, profesionálnych, ale aj amatérskych fotografov s trvalým alebo
dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky vo veku minimálne 18 rokov. Na prihlásenie
súťažných príspevkov slúži elektronický formulár, deadline je 15. september 2017.
Bližšie info: http://media4dev.mvro.sk/o-sutazi/

Ministerstvo dopravy vyhlásilo tretiu výzvu na získanie príspevku na
zatepľovanie rodinných domov
Bratislava (4. júla 2017) – Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek oznámil vyhlásenie tretej
výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Majitelia
domov starších ako desať rokov, ktorí splnia všetky podmienky, môžu od štátu získať na
zatepľovanie až 8 800 eur.
„Teší ma, že môžem vyhlásiť už tretiu výzvu na získanie príspevku na zateplenie rodinných
domov. Oproti predošlej výzve zvyšujeme maximálnu podporu z 6 500 eur na 8 800 eur a
otvárame túto možnosť pre širší okruh našich občanov,“ povedal minister Á. Érsek.
Žiadosti o príspevok bude možné elektronicky podávať od 1. augusta 2017 do 31. októbra 2017,
alebo do naplnenia počtu elektronicky zaevidovaných žiadostí o príspevok, ktorý je stanovený pre
500 žiadostí.
Podľa zákona o energetickej hospodárnosti budov, príspevok možno poskytnúť do výšky 40%
oprávnených nákladov, najviac však do výšky 8 800 eur. Informácie o podmienkach poskytnutia
príspevku na zateplenie rodinného domu sú dostupné na www.zatepluj.sk.
Do nákladov za zrealizovanie zateplenia rodinného domu je možné zahrnúť aj úhradu za výmenu
zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo), ak už nebola podporená iným programom a podpora sa
týka viacpodlažného rodinného domu s celkovou podlahovou plochou do 300 m2.
Zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=211757

Zelené vzdelávanie
Grantový program „Zelené vzdelávanie” je jeden z nových grantových programov Nadácie úspešne
spustený v roku 2015. Jeho cieľom je podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia
a ekológie v spolupráci s materskými školami, základnými školami, občianskymi združeniami
a neziskovými organizáciami podporujúcimi ekologické vzdelávanie detí.
Ciele grantového programu:
 Podporiť vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia a ekológie
 Pomocou environmentálnej výchovy rozširovať informovanosť o rôznorodých možnostiach
ochrany životného prostredia aj na školách
 Podporiť kreativitu a environmentálne myslenie u detí a mládeže
 Podporiť verejnoprospešnú, environmentálne zameranú aktivitu detí
Žiadateľ:
 Základné školy, občianske združenia a neziskové organizácie na Slovensku
Zapojiť sa do grantového programu môžete aj vy jednoduchým spôsobom:
1. Podajte žiadosť a získajte od Nadácie finančný grant.
2. Zorganizujte za poskytnuté finančné prostriedky súťaž s environmentálnou
tematikou: „Najlepší eko-vylepšovák na našej škole“.
3. Vyhodnoťte a oceňte najlepších žiakov alebo tímy.
4. Zrealizujte víťazný projekt.
5. Venujte sa environmentálnej výchove aj počas vyučovacích hodín.
6. Po zrealizovaní najlepšieho projektu vyplňte Záverečnú správu.
Maximálna suma pridelenej podpory: 2 000 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 1. augusta 2017
Uzávierka prijímania žiadostí: 10. októbra 2017
Realizácia projektov: november 2017 – október 2018 (projekt môže mať i kratšie trvanie, avšak
v danom časovom rozpätí)
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-zelene-vzdelavanie/

Na bicykli do obchodu
Projekt je zameraný na rozvoj cyklistiky ako plnohodnotnej formy dopravy so
zameraním na využitie pri nakupovaní.
Hlavným cieľom projektu je motivovať ľudí aby realizovali svoje bežné nákupy na bicykloch.
Samotná návšteva predajne na bicykli je veľmi jednoduchý, rýchly a lacný spôsob ako naplniť
podstatu tohoto projektu a zároveň prispieť k zdravej mobilite daného mesta.
Do projektu sa môže zapojiť každý, bez ohľadu na pohlavie, národnosť či vek. To isté platí aj pre
obchodníkov, či už sa jedná o predajňu zeleniny a ovocia, kaviareň, cukráreň, záhradkárske
potreby, potraviny, predajňu bicyklov alebo akýkoľvek iný obchod či službu. Ideálne je ak má
vaša predajňa stojany na bicykle, ale nie je to podmienka ani prekážka, dôležité je, že zákazníci
na bicykloch sú u vás vítaní. A možno práve tento projekt spôsobí, že v budúcnosti budete
vychádzať cyklistom v ústrety ešte viac než doteraz.
Foto-súťaž:
Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto sa v tomto období odfotí so svojim bicyklom a nákupom, a
túto fotku spoločne aj so svojim menom a kontaktom nahrá cez náš formulár na webe, alebo
pošle cez náš facebookový účet či mailom. Všetky prijaté a schválené fotky budú zverejnené
súčasne na webe aj facebookových stránkach projektu. Zo všetkých fotiek sa vyžrebujú víťazi
súťaže. Každý sa môže do súťaže zapojiť len raz, zaslaním jednej fotografie.
- Žrebovanie výhercov sa uskutoční 15.októbra 2017.
- Žrebovať sa budú traja výhercovia foto - súťaže.
Bližšie info: http://nabicyklidoobchodu.sk/index.php

VÝZVA NA REKONŠTRUKCIU HASIČSKÝCH ZBROJNÍC Č. VII
PHZZ PRE ROK 2017
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc
Termín vyhlásenia: 17.7.2017
Termín uzávierky: 31.8.2017
Žiadosť o dotáciu môžu podať subjekty:
Obec – zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území Slovenskej
republiky
Občianske združenie – zaradené do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území
Slovenskej republiky
Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty zamerané na:
- Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu dokončenej stavby, t. j. technické zhodnotenie budovy
hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice,
- Stavbu, nadstavbu, prístavbu, stavebné úpravy, drobné stavby a udržiavacie práce (v zmysle
stavebného zákona) pre dosiahnutie alebo zvýšenie štandardov vybavenosti hasičských zbrojníc
podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
- Nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice alebo hasičskej zbrojnice
- Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, realizácia opatrení na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností konštrukcií, najmä obnova obvodového plášťa, oprava a výmena
výplňových otvorových konštrukcií, opravy technického, energetického alebo technologického
vybavenia a zariadení objektu ako aj výmena jeho súčastí (najmä výmena vykurovacích kotlov a
telies a vnútorných inštalačných rozvodov, klimatizačného zariadenia).
- Projektové a inžinierske práce pre projekt.
Minimálna výška dotácie: 5 000,- EUR
Maximálna výška dotácie: 30 000,- EUR
Bližšie info: https://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2017

SÚŤAŽ - AKO POMOHLI EUROFONDY MÔJMU REGIÓNU
A MESTU 2017
Úrad vlády SR spúšťa obľúbenú súťaž videospotov pre študentov stredných a vysokých škôl.
Cieľom súťaže Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu a mestu 2017 je zviditeľnenie finančnej
pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ v regiónoch či priamo v mieste bydliska, štúdiá a pod.
prostredníctvom originálneho pohľadu študentov, podpora ich tvorivosti, talentu, ale aj prezentácia
mesta či regiónu, z ktorého pochádzajú, kde bývajú a študujú.
Súťaž je praktickou implementáciou kľúčových krokov Joint Action Plan -siedmych spoločných
komunikačných činností, ktoré vzišli z aktivít eurokomisárky pre regionálnu politiku Coriny Creţu a
eurokomisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne
Thyssen, ktoré prezentovali dňa 25. apríla 2017 v Luxemburgu. Na organizovaní súťaže v
členských štátoch EÚ spolupracuje aj Európska komisia a jej zastúpenia, preto aj všetci víťazi budú
pozvaní prezentovať svoje videá na Európskom týždni regiónov a miest v Bruseli.
Oprávnení účastníci súťaže:
- študenti stredných a vysokých škôl na území Slovenskej republiky
Účastníci súťaže môžu získať tieto ceny:
1. miesto : HD kamera SON FDR AX 53
2. miesto : EXT HDD 1TB Wireless + Powerbank Genius ECO-u540 5400mAh
3.miesto : Tablet Lenovo TAB 2 A7-10 + USB Kingston 32 GB
Termín predloženia: 15.11.2017
Bližšie info: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/urad-vlady-sr-spusta-oblubenu-sutaz-videospotov-pre-studentovstrednych-a-vysokych-skol/

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a
športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby
novej telocvične na rok 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2017 vyčlenilo finančné prostriedky na
rozvojový projekt zameraný na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.
Cieľom výzvy je zlepšiť vybavenosť telocviční a zvýšiť počet učebných priestorov – telocviční
určených na výchovno-vzdelávací proces v oblasti telesnej a športovej výchovy formou:
· dostavby telocvične,
· rekonštrukcie telocvične alebo
· výstavby novej telocvične.
Pod rekonštrukciou telocvične sa rozumejú podľa tejto výzvy len náklady na:
· rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náraďovne,
· rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru (hracej plochy),
· rekonštrukciu strechy (zmena vzhľadu strechy, zmena tepelnoizolačných vlastností),
· rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies s cieľom zvýšiť teplotu v miestnosti,
· rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí.
Dotáciu je možné poskytnúť len obciam, vyšším územným celkom, štátom uznaným cirkvám a
náboženským spoločnostiam na Slovensku, ktoré sú zriaďovateľom základnej školy so všetkými
ročníkmi alebo strednej školy s počtom žiakov nad 150 a ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali
na objekt, ktorý je predmetom žiadosti, finančné prostriedky z prostriedkov Európskej únie a
neboli prijímateľmi finančných prostriedkov v rámci rozvojového projektu zameraného na rozvoj
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične za rok 2016.
Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ v štruktúre podľa vzoru zverejnenom na webovom sídle
ministerstva prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa
zverejnených požiadaviek je 29. september 2017 do 14.00 h.
Bližšie info: http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-na-rozvoj-vychovya-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicnena-rok-2017/
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