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Podporíme študijné pobyty študentov stredných škôl
Grantový program Stredoškoláci do sveta podporuje slovenských študentov stredných škôl,
hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie
časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na škole
odborného zamerania v zahraničí.
Uzávierka predkladania žiadostí: 15. marca 2018
Plánovaná výška grantu: 20 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 €.
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/

Seminár pre malých a mladých farmárov
Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj vás pozýva na seminár pre malých a
mladých farmárov, ktorý sa uskutoční 15.02.2018 v Banskej Štiavnici. Hlavnou témou bude
vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a podnikateľského plánu pre výzvy v rámci
Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.
Seminár je bezplatný a je určený pre všetkých beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 2020 v Banskobystrickom kraji - fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej
prvovýrobe. Program je venovaný aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3 pre malých farmárov a
plánovanej výzve na podopatrenie 6.1 pre mladých farmárov.
Bližšie info: http://www.vokara.sk/

Poskytovanie
dotácií
na
spracovanie
dokumentácie obcí v roku 2018

územnoplánovacej

Podľa zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej
dokumentácie obcí (ďalej len „zákon“) majú obce možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie
aj v roku 2018. Tento zákon upravuje účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky.
V súlade so zákonom môžu obce v rozpočtovom roku 2018 požiadať o dotáciu od 15. januára 2018
do 28. februára 2018. O poskytnutí dotácie ministerstvo rozhodne do 15. mája 2018, pričom
úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť podklady pre získanie dotácie najneskôr do 15.
novembra 2018.
Objem dotácií určených na spracovanie územnoplánovacích dokumentácií obcí pre rok 2018 je
610 000 €.
Bližšie info: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661

Zelená dobrovoľníkom
Akciu s názvom Zelená spolupráca Nadácia iniciovala už v roku 2014. Jej cieľ bol jasný – pomôcť
a skrášliť okolie.
V inšpiratívnej začínajúcej tradícii Nadácia pokračuje aj v roku 2018 a novým grantovým
programom opäť dáva dobrovoľníkom zelenú. Vďaka dobrovoľníkom z radov zamestnancov sa do
programu môžu zapojiť základné a materské školy na celom Slovensku a venovať niektoré
z jarných dní spoločnej dobrovoľníckej aktivite.

Ciele grantového programu:
 Podporiť dobrovoľnícku verejnoprospešnú aktivitu nielen zamestnancov Volkswagen
Slovakia a ich detí
 Skrášliť areály materských a základných škôl: upraviť školský dvor, ihrisko, vysadiť stromy
a trávnik, namaľovať múry a lavičky, opraviť plot, chodníky atď.
 Podporiť regióny, z ktorých zamestnanci pochádzajú
 Zvýšiť eko-povedomie
Žiadateľ:
 materské školy, základné školy, spolupracujúce občianske združenia a neziskové
organizácie na Slovensku pod záštitou zamestnanca Volkswagen Slovakia
Maximálna výška podpory: 500 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 25. januára 2018
Uzávierka prijímania žiadostí: 24. februára 2018
Realizácia projektov: marec – jún 2018
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/zelena-dobrovolnikom/

Bezpečne na cestách
Zvýšenie bezpečnosti na cestách a kvalitná dopravná výchova sú základnou myšlienkou
grantového programu „Bezpečne na cestách“, ktorý Nadácia Volkswagen Slovakia po prvýkrát
vyhlásila v roku 2012.
Ciele grantového programu:
 Zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej
bezpečnosti vo všetkých regiónoch Slovenska
 Podporiť záujem detí o dopravnú výchovu
 Zlepšiť podmienky vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy na Slovensku
 Podporiť inovatívne projekty zamerané na interaktívny spôsob výučby a aktívneho
zapájania detí do vzdelávacieho procesu
 Zabezpečenie dlhodobých a pravidelných aktivít v tejto oblasti v rámci školy
Žiadateľ:
 materské a základné školy na Slovensku
 neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace popri školách
Témy grantového programu pre rok 2018:
 Realizácia príp. dobudovanie dopravného ihriska (exteriérové i interiérové) s prepojením
na dopravno-edukačnú aktivitu na tému „Na ceste nie si sám“.
 Bezpečné prechádzanie cez cestu bez svetelnej signalizácie, ľavopravá orientácia
 Bezpečná jazda na bicykli v premávke
Maximálna výška podpory: 3 000 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí: 1. februára 2018
Uzávierka prijímania žiadostí: 10. marec 2018
Realizácia projektov: Apríl – November 2018 (Projekt môže mať i kratšie trvanie, avšak v danom
časovom rozpätí)
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-bezpecne-na-cestach/

Pozývame Vás zapojiť sa do

Ankety o najkrajšiu slovenskú
poštovú známku roku 2017
Svoj hlas môžete dať len jednej poštovej známke, a to uvedením jej katalógového čísla,
prípadne názov emisie, a to do 30. apríla 2018 elektronickou poštou na:
anketa.znamka@slposta.sk alebo poštovým lístkom na jednu z týchto adries:
POFIS, Nám. slobody 27, 817 98 Bratislava
alebo
Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava 1

Pri hlasovaní nezabudnite uviesť heslo ANKETA 2017 a Vašu adresu, na ktorú Vám bude zaslaný
poštový lístok s prítlačou najkrajšej známky roku 2017. Každý účastník bude taktiež zaradený do
žrebovania o vecné ceny.
Bližšie info: http://www.pofis.sk/blog/oznamy

Výzva Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Účel:
Podpora aktivít v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie, osobitne v oblasti priemyslu
a podnikania.
Základný cieľ:
Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú rozvoj
priemyslu a podnikania a iné oblasti v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie.
Priority:
1. podpora a zvyšovanie efektívnosti a výkonnosti podnikového výskumu, vývoja a inovácií a
tým skracovanie cesty od inovatívnej myšlienky k jej skutočnej realizácii v praxi;
2. podpora vytvárania podmienok pre začatie podnikania a podpora sklonu k podnikaniu;
3. podpora perspektívnych projektov s implementovanými inovatívnymi progresívnymi
metódami, postupmi, technológiami alebo materiálmi;
4. podpora informovania verejnosti prostredníctvom masmediálnych kanálov o aktivitách,
ktoré smerujú najmä k sprístupneniu informácií o podporných mechanizmoch pre
podnikateľov a priemysel;
5. podpora iných projektov v zmysle verejnoprospešného účelu Nadácie.
Termín uzávierky:
do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve, najneskôr však
do 15.03.2018
Adresa na predkladanie žiadostí:
Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika
Oprávnení žiadatelia:
Fyzické a právnické osoby podnikatelia, záujmové združenia právnických osôb, občianske
združenia a neziskové organizácie, mestá, obce a VÚC; finančnú podporu nemožno poskytnúť
žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou
organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.
V rámci realizácie projektu sú oprávnené aktivity a výdavky nasledovného typu:
 stavebné práce
 hmotný investičný majetok,
 software a hardware,
 publikácie,
 publicita,
 diskusné kluby,
 školenia,
 semináre,
 prednášky,
 praktické ukážky,
 simulačné metódy,
 administrácia, odborné riadenie a manažment projekt.
Trvanie projektu:
do 31.12.2020 (len pri bežných výdavkoch do 31.12.2018, aj s kapitálovými výdavkami do
31.12.2020)
Bližšie info: http://nadacia-mh.sk/vyzvy/

PLÁNOVANÁ VÝZVA

Pracovné miesta pre mladých
Predpokladaný termín vyhlásenia: Marec 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

PLÁNOVANÁ VÝZVA

Podpora splnenia kvalifikačných predpokladov
opatrovateľov/opatrovateliek detí poskytujúcich starostlivosť o deti v
oblasti sociálnych služieb
Predpokladaný termín vyhlásenia: Marec 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj,
Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

PLÁNOVANÁ VÝZVA

Podpora starostlivosti o dieťa v systéme sociálnych služieb
Predpokladaný termín vyhlásenia: December 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj,
Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

PLÁNOVANÁ VÝZVA

Podpora pracovných miest

Predpokladaný termín vyhlásenia: Apríl 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

PLÁNOVANÁ VÝZVA

Podpora rozvoja regionálnej a miestnej zamestnanosti prostredníctvom
subjektov sociálnej ekonomiky
Predpokladaný termín vyhlásenia: Jún 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj,
Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

PLÁNOVANÁ VÝZVA

Univerzálne navrhovanie tovarov a služieb pre osoby so zdravotným
postihnutím, ktoré slúžia širokej verejnosti
Predpokladaný termín vyhlásenia: September 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie - VÚC:

PLÁNOVANÁ VÝZVA

Podpora opatrovateľskej služby
Predpokladaný termín vyhlásenia: Apríl 2018
Predpokladaný termín uzavretia: Neurčené
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Miesto realizácie - VÚC: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj,
Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Výzva č. 7/2018
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.
7/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
- 1.5.3 Vydávanie prekladovej umeleckej literatúry - dotácie a štipendium,
- 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - literatúra,
- 3.1.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - divadlo,
- 3.1.2 Vzdelávacie aktivity - divadlo,
- 3.2.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - tanec,
- 3.2.2 Vzdelávacie aktivity - tanec,
- 3.3.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - hudba,
- 3.3.2 Vzdelávacie aktivity - hudba,
- 3.4.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - vizuálne umenie,
- 3.4.2 Vzdelávacie aktivity - vizuálne umenie,
- 3.5.1 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť - literatúra,
- 3.5.2 Vzdelávacie aktivity - literatúra,
- 3.6.1 Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,
- 3.6.2 Medziodborové vzdelávacie aktivity,
- 5.4.1 Odborné ošetrenie zbierkových fondov,
- 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov.
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 28.2.2018. Žiadateľ je povinný podať
žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU.
Bližšie info: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/406-vyzva-c-7-2018

Slovenské inovatívne eko-riešenia búrajú stereotypy
Aj u nás doma vznikajú produkty a služby s pridanou hodnotou pre zákazníka aj životné prostredie.
Okuliare z bioplastu od crafting plastics! studio
Unikátny slovenský projekt predstavil kolekciu okuliarov z bioplastu cp! eyewear, ktorý vznikal v
spolupráci s vedcami zo Slovenskej Technickej Univerzity niekoľko rokov. Okuliare sú
schopné rozložiť sa v komposte a sú farbené prírodnými pigmentami.
https://www.craftingplastics.com/
Taschkēn spája ekológiu s eleganciou a štýlom
Poctivé materiály, originálny dizajn, eko filozofia a tak trochu rebelanstva – to všetko sa spája v
štýlovej značke Taschkēn. Stoja za ňou dvaja Slováci, ktorým životné prostredie nie je ľahostajné
a vytvorením vlastnej značky chcú zároveň rozprávať príbeh. Príbeh o tom, aké ľahké je nahradiť
jednorazové plastové vrecká a igelitky niečím trvácnym a ekologickým, a zároveň aj vďaka
kreatívnemu dizajnu prezentovať odkaz pre spoločnosť.
https://taschken.com/

Netradičný vianočný Stromcheck
Živý alebo umelý? Drevený! Týmto heslom sa riadi mladý slovenský pár, ktorý prišiel na trh s
netradičným vianočným riešením. Nevedeli sa totiž rozhodnúť, či si na Vianoce zaobstarať
neprirodzene vyzerajúci umelý stromček, ktorý bude potom rok zavadzať v skrini, alebo
jednorazový živý, ktorého osud bude spečatený na smetisku pár týždňov po Vianociach.
A tak si vyrobili vlastný - dlhotrvácny, skladný, ľahko zložiteľný, a dokonca voňavý. Volá sa
Stromcheck a je vyrobený z prírodných, ručne opracovaných smrekových dosiek.
https://stromcheck.eu/
Créeme dokazuje, že aj spodná bielizeň môže byť bio
Slovenské dizajnérky vytvorili kolekciu dámskej spodnej bielizne a pánskych tričiek s názvom
Créeme, ktorá rieši otázku udržateľnosti módy. Ich produkty sú výhradne z certifikovanej organickej
bavlny v jej prirodzenej béžovej farbe. Bavlna má ideálne vlastnosti pre spodnú bielizeň, je
priedušná a keďže nie je farbená, nehrozí riziko výskytu karcinogénnych látok v synteticky
zafarbenej látke. Certifikovaná bavlna je založená na ekologickom pestovaní bez použitia toxických
pesticídov a hnojív.
https://creeme.eu/
Hungry Slovak - aplikácia pre ľudí, čo nechcú plytvať jedlom
Nová slovenská mobilná aplikácia Hungry Slovak má za cieľ prerozdeľovať zvyšky potravín, ktoré
by inak skončili v koši. Spája konzumentov priamo s prevádzkami, ktoré majú nadbytok
vyprodukovaného jedla. Logika za tým je jednoduchá - každodennú spotrebu v reštauráciách
ovplyvňujú rôznorodé vplyvy, ako napríklad nepriaznivé počasie. Nepredané jedlo, ktoré je inak
nezávadné, sa zväčša musí vyhodiť, pretože do ďalšieho dňa nevydrží.
Reštaurácie majú možnosť prostredníctvom aplikácie informovať konzumentov o jedle, ktoré sa im
v ten deň nepodarilo predať. Zákazník si toto jedlo môže v určitom časovom horizonte vyzdvihnúť
priamo na prevádzke. Cena za porciu je max. 50 % z predajnej sumy, avšak maximálna cena jedla
môže byť 5 EUR bez ohľadu na predajnú sumu. Prevádzky takto dokážu získať späť náklady na
suroviny a obmedzia plytvanie potravín.
http://www.hungryslovak.sk/
Zdroj: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/slovenske-inovativne-eko-riesenia-buraju-stereotypy/2575

#PomáhameĎalej
Pri príležitosti 10 rokov existencie Nadácie Volkswagen Slovakia spúšťa nový grantový program
#PomáhameĎalej. V jeho pilotnej fáze podporí až 10 projektov po 5.000 €.
Ciele projektu:
 Podporiť verejnoprospešné projekty s dlhodobým charakterom realizované na Slovensku
 Aktívne zapojiť verejnosť do riešenia problematiky vo svojom okolí
 Verejne poukázať na dôležitosť angažovanosti/pomoci blížnym
 Podpora vzdelania a vzdelávania pre znevýhodnené skupiny obyvateľov
Žiadateľ:
 Neziskové organizácie, občianske združenia pôsobiace na území Slovenska
Témy projektov:
 Zabezpečenie dlhodobej zmeny problematickej/krízovej situácie vo svojom okolí ako
napríklad zvýšenie dopravnej bezpečnosti, podpora marginálnych skupín obyvateľov
 Podpora dlhodobých vzdelávacích voľnočasových aktivít pre deti, mladistvých, seniorov
alebo znevýhodnených (napr. podpora a vznik krúžkov, workshopov; vybavenie ihrísk či
miestností; podpora zdravého životného štýlu a pod.)
Prihlásenie projektov: 1.2. – 31.3.2018
Rozhodnutie o podpore projektov: máj 2018
Realizácia projektov: máj 2018 – máj 2019
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/pomahame-dalej/

Projekty zamestnancov
Zamestnanci Volkswagen Slovakia, ktorí sa angažujú na nejakom projekte, majú novú myšlienku
alebo sa chcú zasadiť za vzdelávací projekt, ktorý je z ich pohľadu veľmi dôležitý, môžu od Nadácie
Volkswagen Slovakia získať pre „svoj projekt“ podporu až do výšky 1000,- eur.
Ciele grantového programu:



Podporiť verejnoprospešné vzdelávacie projekty zamestnancov spoločnosti Volkswagen
Slovakia
 Podporiť regióny, z ktorých pochádzajú zamestnanci
 Podporiť verejnoprospešnú, dobrovoľnícku aktivitu zamestnancov
Žiadateľ:
 Občianske združenia, školy, predškolské zariadenia, verejnoprospešné organizácie
 Jeden zamestnanec môže získať podporu iba pre jeden zamestnanecký projekt za
kalendárny rok
Témy grantového programu pre rok 2018:
 Vzdelávanie v oblasti techniky, nemeckého jazyka, pohybovej a dopravnej výchovy
 Vzdelávanie a podpora pre sociálne slabšie resp. inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva
Maximálna výška podpory: 1 000 € na projekt
Začiatok prijímania žiadostí v 1. kole: 25. januára 2018
Uzávierka prijímania žiadostí v 1. kole: 20. februára 2018
Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grant-projekty-zamestnancov/

Zahlasujte za slovenskú jabloň v prestížnej európskej ankete
Do 8. ročníka prestížnej ankety Európsky strom roka sa zapojilo 13 krajín. Počas mesiaca február
môžu ľudia hlasovať za svojho favorita na webovej stránke www.treeoftheyear.org. Slovensko v
nej zastupuje jabloň z Bošáce, víťazka slovenskej ankety Strom roka 2017.
Prastará jabloň je pamiatkou na dávnych ovocinárov, ktorých stromy rastú a rodia ovocie aj po viac
ako sto rokoch. Ide o málo známu, vzácnu a dnes takmer zabudnutú regionálnu odrodu.
Hlasovanie o Európsky strom roka prebieha počas celého februára 2018 na webovej stránke
www.treeoftheyear.org. Na víťazný strom, ktorý získa titul Európsky strom roka, čaká finančná
odmena určená na jeho odborné ošetrenie alebo výsadbu stromov v jeho okolí.
Zdroj: http://www.ekopolis.sk/aktuality/zahlasujte-za-slovensku-jablon-v-prestiznej-europskej-ankete

Zamestnanecký grantový program opäť otvorený
Už po 13.krát podporíme zamestnancov spoločnosti SPP, ktorým záleží na dianí vo svojom okolí.
Komu je program určený
Do programu sa môže zapojiť LEN zamestnanec spoločnosti SPP, jeden zamestnanec môže
predložiť len jednu žiadosť.
Maximálna výška podpory, ktorú môže získať zamestnanec predkladajúci projekt je 800 EUR.
Uzávierka prijímania projektov je 8. marca 2018, do 24.00h.
Aké projekty budú podporené?
 Konkrétne projekty zamerané na rozvoj, podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska
– rozvoj komunitného života (napr. obnova detských ihrísk alebo revitalizácia verejných priestorov
s významom pre miestnu komunitu ako sú parky, námestíčka a pod.)
 Podpora regionálneho turizmu a zlepšovanie informovanosti (napr. obnova turistických
chodníkov, značenia turistických trás a cyklotrás, oprava historických objektov alebo propagácia
zaujímavostí regiónu)
 Ochrana, obnova alebo zveľadenie životného prostredia (napr. údržba a výsadba zelene,
separovanie odpadu)
 Komunitné projekty zamerané na stretávanie sa miestnych ľudí, ich spoločné trávenie voľného
času a na aktivity zbližujúce komunity (napr. podpora stretávania sa obyvateľov v materských
centrách, odstraňovanie anonymity medzi obyvateľmi sídlisk)
 Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi s postihnutím, sociálne znevýhodnenými či seniormi
(napr. muzikoterapia, arteterapia, či rôzne záujmové a športové aktivity pre ľudí v centrách,
kluboch)
 Originálne a inovatívne charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb (napr. školské
charitatívne aktivity)
 Zlepšenie činnosti miestneho klubu, spolku, škôlky, materského či rodinného centra (napr.
revitalizácia a obnova detských ihrísk, edukačné pomôcky)

 Športové aktivity (napr. podpora voľno-časových aktivít detí a mládeže, rozvoj možností pre
zmysluplné trávenie voľného času - záujmové aktivity, šport, umelecké aktivity, rozvoj zručností,
neformálne vzdelávanie a pod.)
 Kultúrne aktivity (napr. aktivity amatérskych divadiel, folklórnych súborov, kultúrnych spolkov,
festivalových aktivít mladých ľudí)
 Adresná pomoc jednotlivcom, ktorí sa vplyvom choroby, zdravotného postihnutia ocitli v ťažkých
životných situáciách (napr. podpora rehabilitačných pobytov a rehabilitačných pomôcok pre
zdravotne znevýhodnených)
 Iné zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska
Bližšie info: http://www.nadaciaspp.sk/file/2153/informacny%20text%20ZGP_program_18_FINAL.pdf

Vyhlasujeme 19. ročník grantového programu Hodina deťom
Finančné prostriedky 19. ročníka verejnej zbierky Hodina deťom, vyzbierané do 31. mája 2018,
rozdelí Nadácia pre deti Slovenska do všetkých regiónov a na projekty, ktoré pomáhajú riešiť
aktuálne problémy a potreby detí a mladých ľudí na Slovensku v oblastiach:
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 organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu
spolupráce so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov.
Cieľové skupiny:
• deti a mladí ľudia do 30 rokov
• deti a mladí ľudia so špecifickými potrebami (zdravotne, sociálne, etnicky znevýhodnené, nadané
deti)
• deti a mladí ľudia v krízovej situácii (týrané, zanedbávané, bez rodičov, deti utečencov, migrantov)
• dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia)
Oprávnení žiadatelia:
• O podporu z verejnej zbierky 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.
• Za organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť
o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie).
Jedna organizácia môže v aktuálnom ročníku grantového programu Hodina deťom predložiť iba
jednu žiadosť o finančný príspevok, len v jednej programovej oblasti.
15.marec 2018 do 24:00 hod ukončenie výzvy - uzávierka podávania projektov
Bližšie info: http://www.nds.sk/blog/oznamy/vyhlasujeme-19.-ronik-grantoveho-programu-hodina-deom/

Vy rozhodujete, my pomáhame
Organizátorom programu Vy rozhodujete, my pomáhame je spoločnosť Tesco, spoluorganizátorom je
Nadácia Tesco a partnerom Nadácia Pontis.
Hlavným cieľom programu je podpora miestnych projektov v okolí, kde žijú naši zákazníci.
Program tvoria 4 hlavné fázy.
Nominačná fáza- neziskové organizácie sa môžu uchádzať o grant a podať svoj projekt cez
www.darca.sk
Hodnotiaca fáza- grantová komisia vyhodnotí všetky prijaté žiadosti a v každom regióne vyberie TOP

3 projekty
Hlasovacia fáza – zákazníci budú vo všetkých obchodoch Tesco rozhodovať o víťaznom projekte,
ktorý získa grant v ich okolí
Realizačná fáza- podpisovanie zmlúv s víťaznými organizáciami, prevody grantov a následná
realizácia projektov ukončená záverečným vyúčtovaním
Celé Slovensko rozdelíme do 77 regiónov, pričom udelíme až 3 granty v každom regióne. Výška grantu
pre jednotlivé víťazné projekty v každom regióne bude nasledovná: 1. miesto 1300 EUR, 2. miesto 600
EUR a 3. miesto 300 EUR. Na Slovensku prerozdelíme spolu takmer 170 tisíc EUR.
O grant môžu žiadať nasledovné typy organizácií: mimovládne organizácie (nadácie, občianske
združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy,
účelové zariadenia cirkví), miestna samospráva (mestá, obce), materské a základné školy, iné
rozpočtové a príspevkové organizácie.
Podávanie prihlášok: 19.02.2018 – 31.03.2018.
Bližšie info: https://tesco.sk/pomahame/

Podpora od Nadácie Allianz




Chceli by ste získať finančnú podporu prostredníctvom Nadácie Allianz?
Vyplňte žiadosť o podporu.
Formulár žiadosti si uložte vo vašich počítačoch a odošlite ho emailom na
adresu nadacia@allianz.sk
Formulár nemusíte posielať vo vytlačenej podobe poštou
Žiadosti o podporu, ktoré spĺňajú cieľ nadácie, budú predložené na najbližšom zasadnutí
správnej rady nadácie, ktorá rozhodne o ich podpore.
Bližšie info + žiadosť: http://nadacia.allianzsp.sk/117294

Mimoriadna výzva na časopisy
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 Mimoriadnu
výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov formou dotácie pre
podprogram:
- 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov.
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 12.3.2018. Žiadateľ je povinný
podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy
najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).
Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2018 nájdete
na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podpornú činnosť.
Bližšie info: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/414-mimoriadna-vyzva-nacasopisy

Výzva č. 8/2018
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.
8/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
- 1.4.1 Tvorba a realizácia diel - tradičné a nové médiá,
- 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - vizuálne umenie,
- 1.4.2 Tvorba a realizácia diel - dizajn,
- 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúra - štipendium,
- 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúra
- 1.6.3 Tvorba multimediálneho diela,
- 4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácií o tradičnej kultúre,
- 4.1.2 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť,

- 4.1.3 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť,
- 4.2 Vznik a prezentácia tvorby,
- 4.3 Aktivity nezávislých profesionálnych zoskupení v tradičnej kultúre,
- 4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility - tradičná kult. a kult.-osv. činnosť.
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 15.3.2018. Žiadateľ je povinný
podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy
najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).
Bližšie informácie k jednotlivým podprogramom Štruktúry podpornej činnosti na rok 2018 nájdete
na webovom sídle fondu v časti Dokumenty - predpisy upravujúce podpornú činnosť.
Bližšie info: http://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/418-vyzva-c-8-2018

Vydal: Mestský úrad Revúca, Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca, www.revuca.sk
Oddelenie regionálneho rozvoja

