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Orange: Aj mobilný telefón sa môže stať historickým exponátom
Orange a Múzeum Mobilov v Dobšinej sa dohodli na dlhodobej spolupráci.
Orange sa spojil s Múzeom Mobilov v Dobšinej a vznikla dlhodobá spolupráca, vďaka ktorej sa
odovzdané modely v rámci zbierky starých či nepotrebných telefónov môžu stať súčasťou
unikátnej expozície. Za každý jeden kus, ktorý si zo zbierky Orangeu múzeum vyberie, odovzdá
múzeum do zbierky ďalšie dva, ktoré budú šetrne zrecyklované.
Po prvej prehliadke vyzbieraných mobilov v Orangei si múzeum vybralo 300 kusov, ktoré
zachráni a uskladní alebo vystaví vo svojich priestoroch. Za ne vráti spať do zbierky 600 starých
mobilov. Navyše k nim pridá ešte ďalšie v múzeu nepotrebné kusy a spolu tak do zbierky
Orangeu poputuje 1380 poškodených mobilov určených na recykláciu. V priebehu roka bude
výmena pokračovať.
Zdroj: nadaciapontis

SPPravmeTo
Nový grantový program Nadácie SPP.
Nadácia SPP podporí projekty zamerané na:
 Podporu rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí mimo vyučovacieho procesu
 Podporu mladých filantropov či dobrovoľníkov
 Podporu zdravého životného štýlu
 Rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež
 Podporu ekovýchovy,
 Rozvíjať efektívne spôsoby spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity
O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty:
• Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie,
neinvestičné fondy, centrá environmentálnej výchovy
• Školské zariadenia: školy (materské, základné a stredné), internáty, vzdelávacie a výchovné
zariadenia
• Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.
• Športové zariadenia: športové organizácie (združenia, spolky a kluby) zaoberajúce sa podporou
športu a športovým rozvojom detí a mládeže
• Obce a mestá
Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt.
Projekt má aktivovať a motivovať deti a mladých ľudí vo veku 6-19 rokov.
Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt je 1 500 €.
Minimálna výška finančného príspevku na 1 projekt je 800 €.
Uzávierka predkladania projektov je 10. mája 2018
Bližšie info nájdete TU

Výtvarná súťaž – „Zaži s nami niečo viac“
Dokedy: 31. máj 2018
Kde: Slovensko
Kedy: vyhlásenie výsledkov - jún 2018
Laura, združenie mladých organizuje pri príležitosti 25-výročia vzniku združenia celoslovenskú
výtvarnú súťaž pod názvom – „Zaži s nami niečo viac.“
Cieľom akcie je prostredníctvom výtvarného prejavu súťažiacich poodhaliť detský a mládežnícky
svet 21. storočia.

Súťaž je určená pre deti a mládež, súťažiaci sa môžu zapojiť v rámci viacerých kategórií – od
materskej škôlky až po stredoškolákov. Ich úlohou je výtvarné spracovanie nasledovných
súťažných tém:
 zaži s nami niečo viac
 iba jedno je podstatné
Účastníci môžu použiť rôznorodé techniky a formáty, jeden autor môže prihlásiť nanajvýš 2
súťažné príspevky. Deadline pre zapojenie sa je 31. máj 2018, vyhlásenie výsledkov a
odovzdávanie cien sa uskutoční v júni v Bratislave.
Bližšie info nájdete TU

Pozvánka na informačné semináre k výzvam OPVaIMH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a
inovácie v spolupráci s informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Vás pozývajú na informačné
semináre pre žiadateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku zameraným na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu
a experimentálneho vývoja s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17.
Termín a miesto konania: 22. mája 2018 – Žilina, 24. mája 2018 – Nitra
Bližšie info nájdete TU

Grantová výzva pre nemocnice
Podporíme nemocnice, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť detským pacientom.
Denník Nový Čas v spolupráci s Nadáciou Pontis vyhlasuje grantovú výzvu určenú nemocniciam.
Kto sa môže žiadať uchádzať o grant?
O grant môže žiadať nemocnica poskytujúca verejnú zdravotnú starostlivosť pre deti do 18 rokov,
zastúpená svojím štatutárnym zástupcom, ktorej zriaďovateľom je ministerstvo zdravotníctva,
samosprávny kraj, obec, účelové zariadenia cirkvi alebo nezisková organizácia.
Na čo je grant určený?
Grant je určený na zabezpečenie a nákup zdravotníckych prístrojov, rehabilitačnej techniky pre
nemocnice, ktoré prispejú k zlepšeniu diagnostickej, operačnej, liečebnej alebo rehabilitačnej
starostlivosti o detských pacientov s ochoreniami centrálneho, nervového systému a svalov,
porúch sluchu alebo zraku.
Celkovo bude prerozdelených 60 000 eur, maximálna výška podpory jedného projektu je
10 000 eur, minimálna výška grantu je 2 000 eur.
Obdobie realizácie projektov
Projekty môžu byť realizované v období od 4. 6. 2018 do 31. 8.2018. V tomto období je možné
čerpať finančné prostriedky. Schválené granty budú vyplatené v dvoch splátkach. Prvú splátku
uhradíme vo výške 60 % schváleného grantu po podpise zmluvy o poskytnutí grantu a druhú vo
výške 40 % formou refundácie po predložení záverečnej správy.
Prijímanie projektov
Projekt je potrebné poslať najneskôr do 11. 05. 2018 prostredníctvom elektronického formulára.
Bližšie info nájdete TU

Slovnaft navýšil podporu pre Zelené oázy: grantový program
podporí ďalších 5 projektov
Neziskové organizácie, miestne samosprávy, školské zariadenia a centrá voľného času získali
ďalšiu príležitosť na podporu svojich nápadov pri vytváraní ekologicky hodnotných lokalít.
Spoločnosť Slovnaft navýšila rozpočet grantového programu Zelené oázy, prostredníctvom
ktorého každoročne spoločne s nadáciou Ekopolis podporuje environmentálne projekty. Celkovo
sa tak v aktuálnom 12. ročníku grantového programu rozdelí 68 600 eur medzi 31 projektov.
„Pôvodne bola na 26 projektov určená suma 56 000 eur, pričom nie všetky projekty, ktoré
hodnotiacu komisiu zaujali, mohli byť z tejto sumy podporené, pretože skončili „pod čiarou“. Na

základe toho sa spoločnosť Slovnaft rozhodla navýšiť sumu o ďalších 12 600 eur, z ktorých bolo
následne podporených ďalších 5 projektov podľa poradia určeného bodovým ohodnotením,“
uvádza Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.
Všetky projekty podporené v tomto ročníku programu budú realizované v období od apríla do
septembra 2018.
Zdroj: TU

Premeňte nápady na krajšie miesta vo vašom okolí
Grantový program Spojme sa pre dobrú vec ponúka príležitosť získať finančnú podporu do výšky
3 000 eur na jeden projekt. Celkovo Nadácia Orange na program v roku 2018 vyčlenila 80 000
eur. Uzávierka prijímania projektov je 23. mája 2018 do polnoci. Projekty je potrebné predložiť
prostredníctvom elektronického formulára. Realizácia projektu musí prebehnúť od polovice júna
do konca októbra 2018.
O podporu sa môžu uchádzať:
·
neformálne skupiny aktívnych občanov (za neformálnu skupinu aktívnych občanov sa za
týmto účelom považuje skupina ľudí, ktorých spájajú rovnaké záujmy, rozpoznávajú problémy
v komunite a svojpomocne sa snažia prispievať k ich riešeniu so zapojením širšieho okruhu ľudí
a tým podporovať spoluprácu a posilňovať vzťahy v komunite. Neformálna skupina je zastúpená
fyzickou osobou, s ktorou bude v prípade podpory projektu podpísaná zmluva)
·
mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie
poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy)
Cieľom programu je:
·
podpora verejnoprospešných užitočných nápadov s dlhodobým dopadom a so
zabezpečením udržateľnosti, ktoré prispievajú k pozitívnemu dianiu v komunite, utužujú dobré
medziľudské a sociálne vzťahy
·
podpora dobrovoľníctva, občianskej angažovanosti a prepájanie komunít
·
riešenie skutočných potrieb komunity so zapojením dobrovoľníkov
·
prepájajúce rôznorodé skupiny obyvateľov, scitlivujúce ich voči každodennému dianiu
a zapájajúce ich do riešenia rozpoznaných problémov
·
prinášanie pozitívnych zmien v prostredí, v ktorom obyvatelia žijú a ktoré je im blízke
·
podpora nápadov na riešenie celospoločenských problémov, ktoré ovplyvňujú miestne
komunity
·
priame zapojenie znevýhodnených skupín do realizácie
O tom, ktoré z predložených projektov budú podporené, rozhodne hodnotiaca komisia zostavená
z odborníkov v oblasti komunitného rozvoja a zástupcov Nadácie Orange a výsledky
hodnotiaceho procesu nadácia zverejnení po 12. júni 2018.
Bližšie info nájdete TU

Špeciálne kolo pre kotly na biomasu a tepelné čerpadlá
Pilotný národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam tento
rok končí. Ak chcete už nasledujúcu sezónu využívať kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo,
o poukážku požiadajte 22. mája 2018. V špeciálnom kole určenom pre domácnosti mimo
Bratislavského samosprávneho kraja budú k dispozícii 4 milióny €.
Finančné príspevky môžu pokryť do 50 % nákladov na inštaláciu štyroch druhov zariadení na
využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Podporu možno tento rok ešte získať na
inštalácie kotlov na biomasu, tepelných čerpadiel a solárnych kolektorov, v predchádzajúcich
kolách boli vydávané poukážky aj na fotovoltické panely. Od decembra 2015, kedy bol projekt
spustený, využilo poukážky v hodnote 27,5 milióna € vyše 12,5-tisíc domácností. Aktuálne sa
pripravuje už 24. kolo.
Dlhšie kolo
Kolo bude vyhlásené 22. mája 2018 od 15.00 h. Aby mohlo o poukážku prostredníctvom webovej
stránky zelenadomacnostiam.sk požiadať čo najviac záujemcov, predĺži sa trvanie kola na 72
hodín. Kolo tak bude uzatvorené najneskôr po uplynutí tejto lehoty, prípadne skôr po prekročení
vyčlenenej alokácie o 10 percent. Informačný systém bude žiadosti vyhodnocovať v 24-

hodinových intervaloch od vyhlásenia kola, respektíve po prekročení alokácie o 10 percent.
Všetky potrebné informácie sú dostupné na stránke projektu. Záujemcovia o príspevok môžu
využiť aj bezplatné energetické poradenstvo, ktoré agentúra poskytuje v rámci projektu ŽIŤ
ENERGIOU.
Najskôr úspory, potom OZE
Špeciálne kolo má pomôcť predovšetkým tým záujemcom, ktorí si chcú pred ďalšou vykurovacou
sezónou zabezpečiť teplo ekologickým spôsobom. Aby bola investícia domácností využitá čo
najefektívnejšie, je dôležité najskôr vykonať opatrenia na úsporu energie a následne tomu
prispôsobiť výkon zariadenia na výrobu tepla. Zariadenia s nevhodným výkonom nepracujú
optimálne a nedosahujú očakávanú úsporu.
Ďalšie kolo v júni
Nasledujúce kolo projektu bude určené pre tri druhy oprávnených zariadení na výrobu tepla
v mimobratislavských regiónoch. Vyhlásené bude 26. júna 2018. Aktuálne je naň vyčlenených
1,1 milióna €. Alokácia bude pred kolom navýšená o ďalšie prostriedky, ktoré zostanú voľné z
nevyužitých poukážok.
Bližšie info nájdete TU

Výzva na podporu teamingových výskumných centier mimo BSK,
kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04
27.4.2018 – Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu
teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja, kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie
vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu
teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja s kódom OPVaI-VA/DP/2018/1.1.304.
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 28 000
000 EUR. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho
rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov
pre programové obdobie 2014 – 2020.
Dátum vyhlásenia výzvy:
27. 04. 2018
Dátum uzavretia:
do vyčerpania celkovej alokácie finančných
prostriedkov stanovenej v tejto výzve
Termín uzavretia prvého kola: 31.05.2018
Termín uzavretia druhého kola: 14.06.2018
Typ výzvy:
otvorená
Bližšie info nájdete TU

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu
výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a
práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu
kapitoly ministerstva na rok 2018 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie pre oblasť
obnovy výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami
a Človek a príroda.
Obnova výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami
a Človek a príroda je zameraná na rozvoj tvorivosti žiakov s využitím poznatkov získaných ďalším
vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov v príslušných vzdelávacích oblastiach.
Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 3 výzvy písomne a zároveň elektronicky do
30 dní od zverejnenia výzvy na formulári s názvom Žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na obnovu výchovy a vzdelávania vo
vzdelávacích oblastiach Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok 2018.

Žiadosť v písomnej podobe je potrebné zaslať na adresu:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
sekcia regionálneho školstva
Stromová 1
813 30 Bratislava
Žiadosť v elektronickej podobe je potrebné zaslať na adresu:
matematika-clovek@minedu.sk
Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je: 16. máj 2018
Bližšie info nájdete TU

PLÁNOVANÁ VÝZVA

podpora výstavby nových a rekonštrukcie materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK s
dôrazom na rozšírenie kapacity MŠ
Predpokladaný termín vyhlásenia: Júl 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

asistencia v oblasti bývania
Predpokladaný termín vyhlásenia: Október 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

Grantový program Férovej Nadácie
Uzávierka: 31. máj 2018
Maximálna výška grantu: neobmedzená
“Vytvorme zo Slovenska vzdelanejšiu, inovatívnejšiu a otvorenejšiu krajinu. Férová nadácia
podporí prostredníctvom svojho grantového programu inovatívne nápady mladých ľudí,
subjektov a ich projekty , ktoré na Slovensku podporujú vzdelávanie, zamestnanosť
mladých ľudí alebo zvyšujú ich konkurencieschopnosť cez rozšírené vzdelávanie a tým aj
ich lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce.
Program sa sústredí na podporu:
 ľudských práv a hodnôt slobody, demokracie a ľudskosti
 vzdelávania mladých ľudí a rozvoja ich kritického myslenia
 zlepšenia možností zamestnávania mladých ľudí
 inovácií a podnikateľských nápadov
Na prihlasovanie projektov slúži registračný formulár, deadline pre ich registráciu je 31. máj
2018.
Bližšie info nájdete TU

40. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na
vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)

40. výzva s indikatívnou výškou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu 17 000 000 EUR
z Kohézneho fondu je zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne
obcí).
Výzva je vyhlásená ako otvorená, čím riadiaci orgán vytvára priestor pre priebežné predkladanie
žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“). Možnosť
predkladania ŽoNFP nie je limitovaná konkrétnym termínom uzavretia výzvy, ale iba vyčerpaním
alokácie určenej pre výzvu. Riadiaci orgán tým umožňuje žiadateľom zabezpečiť kvalitnú prípravu
projektu, a teda minimalizovať riziko neschválenia projektu z dôvodu formálnych nedostatkov.
Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred
povodňami
Špecifický cieľ:
2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2018-40
Financovanie projektu: subjekty územnej samosprávy – 85% Kohézny fond + 10% ŠR + 5%
spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa.
Harmonogram hodnotiacich kôl
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 - 31. 07. 2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 - 30. 09. 2018
Termín uzavretia hodnotiaceho kola n - v intervale 2 mesiacov od termínu uzavretia
predchádzajúceho hodnotiaceho kola.
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:
1. Subjekty verejnej správy:
a) ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy),
b) štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie,
c) ostatné subjekty verejnej správy,
d) obce a vyššie územné celky,
e) rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným
celkom,
f) združenia s výlučnou účasťou obcí, ktoré vznikli na základe zákona č. 369/1990 zb. o obecnom
zriadení
v znení neskorších predpisov
2. Združenia fyzických alebo právnických osôb.
3. Združenia fyzických osôb
4. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.
Oprávnenosť realizácia aktivít projektu:
V rámci špecifického cieľa 2.1.1:
Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy je pre túto výzvu oprávnená
nasledovná aktivita:
C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).
Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia
negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napr.:
 budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové
záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
 budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo
povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie
zelene,
 budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh,
vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
 realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
 realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy
(osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné
konštrukcie ako aj "samopnúce"),

 náhrada nepriepustných povrchov za plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné
zatrávňovacie (betónové) tvárnice,
 výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar
za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území,
 podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré
majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.
Bližšie info nájdete TU

Zoznam najmenej rozvinutých okresov rozšírený
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a
inovácie informuje žiadateľov v rámci výziev zameraných na podporu mikro-, malých a stredných
podnikov (MSP) v najmenej rozvinutých okresoch SR (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 a
OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14), že ku dňu 24. apríla 2018 bol zoznam najmenej rozvinutých
okresov rozšírený o okresy Levoča a Snina.
Zaradením okresov Levoča a Snina do zoznamu najmenej rozvinutých okresov došlo k rozšíreniu
možných miest realizácie projektov predkladaných v rámci predmetných výziev. Žiadatelia teda
môžu predkladať žiadosti o poskytnutie NFP s miestom realizácie (t. j. miestom, kde prebieha
výrobný proces, resp. je umiestnená prevádzka) aj v okresoch Levoča a Snina.
Výzva zameraná na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08
Alokácia: 50 000 000 eur
Dátum najbližšej uzávierky hodnotiaceho kola: 31. 5. 2018
Bližšie info nájdete TU
Výzva zameraná na podporu MSP pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej
rozvinutých okresoch
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14
Alokácia: 10 000 000 eur
Dátum najbližšej uzávierky hodnotiaceho kola: 31. 7. 2018
Bližšie info nájdete TU

V Bratislave bude bikesharingový systém ešte pred prázdninami
Podľa výsledkov výskumu, záujem o bikesharing by malo mať približne 25-tisíc Bratislavčanov.
Bikesharing bude v Bratislave realitou ako alternatívne riešenie dopravy, v pilotnej prevádzke má
byť pre verejnosť pred prázdninami. V hlavnom meste bude 90 dokovacích staníc a 750 smart
bicyklov.
Na tlačovej besede k systému Slovnaft BAjk to v utorok uviedol primátor Ivo Nesrovnal s tým, že
náklady mesta boli pol milióna eur a spoločnosti Slovnaft 1,5 milióna eur.
Skúška systému potrvá podľa neho 2 mesiace s cenou pre jedného používateľa 12 eur/2
mesiace. Stály cenník bude známy po skúšobnom režime.
„Bratislava má veľmi dobré podmienky pre cyklodopravu. Začíname v štyroch mestských častiach
a očakávam veľký záujem,“ povedal a dodal, že mesto urobí informačnú kampaň, pretože to
bude nóvum v bratislavských uliciach. Bratislavský bikesharing bude najväčším projektom tohto
druhu v SR, konštatoval.
Ako informoval riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie spoločnosti Anton Molnár,
montáž dokovacích staníc na území mesta bude počas mája a júna. "V druhej polovici júna
začleníme aj bicykle," priblížil proces.
Podľa výsledkov výskumu, záujem o bikesharing by malo mať približne 25.000 Bratislavčanov.
Generálny riaditeľ firmy Gabriel Szabó uviedol, že s prevádzkovaním systému majú skúsenosti
z hlavného mesta Maďarska - Budapešti.
Hlavné mesto informovalo, že prostredníctvom 10 smart staníc bude možné požičať si bicykel.
Klasické dokovacie stanice v počte 80 kusov nainštalujú mesto Bratislava a Slovnaft v štyroch
najľudnatejších mestských častiach - v Petržalke, Starom Meste, Novom Meste a Ružinove.

Nesrovnal v tejto súvislosti ocenil spoluprácu so starostami týchto mestských častí
a Cyklokoalíciu, ktorá v minulosti otvorila tému bikesharingu. Stanice budú vo vzdialenosti 300 až
500 m metrov jedna od druhej.
Smart bicykle pre Bratislavu majú špeciálny hliníkový rám, v kolesách je kvapalina, majú
zabudovaný počítač, aj GPS, ktorým bude bicykel monitorovaný.
Zdroj: TU

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.
Vytváranie družobných partnerstiev miest sa musí chápať v širšom zmysle, aby zahŕňalo obce,
ktoré podpísali alebo sa zapojili do podpísania dohody o partnerstve, aj obce, ktoré majú iné
formy partnerstva podporujúce spoluprácu a kultúrne väzby.
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.
Prioritné témy pre rok 2018:
Viac informácii nájdete v pracovnom programe pre rok 2018 a jeho dodatku.
Uzávierky pre rok 2018:
3. september 2018 - bude otvorená v priebehu leta 2018
Ďalšie informácie:
Kto môže žiadať?
 mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia alebo mimovládne
organzácie 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 projetku: 21 dní
Bližšie info nájdete TU

Siete medzi mestami
Obce a združenia, ktoré dlhodobo spolupracujú na spoločnej téme, môžu mať záujem o
vytvorenie siete medzi mestami s cieľom zabezpečiť väčšiu udržateľnosť svojej spolupráce.
Vytváranie sietí medzi partnerskými obcami/mestami na témy spoločného záujmu je dôležitým
prostriedkom umožňujúcim kvalifikované diskusie a výmenu osvedčených postupov. Partnerstvo
je pevný zväzok, ktorý spája obce. Z tohto dôvodu by sa mal potenciál sietí tvorený radom
partnerských zväzkov medzi mestami využiť na rozvoj tematickej a dlhodobej spolupráce medzi
mestami. Európska komisia podporuje rozvoj takýchto sietí, ktoré sú dôležité na zabezpečenie
štruktúrovanej, intenzívnej a mnohostrannej spolupráce, čím prispievajú k maximalizácii vplyvu
programu.
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.
Prioritné témy pre rok 2018:
Viac informácií nájdete v ročnom pracovnom programe pre rok 2018 a jeho dodatku.
Od projektov Sietí medzi mestami sa ďalej očakáva:
• spájanie širokej škály činností týkajúcich sa tém spoločného záujmu, ktorými sa budú účastníci
zaoberať v kontexte cieľov alebo ročných priorít programu;

• definovanie cieľových skupín, ktorých sa zvolené témy osobitne týkajú, a ktoré zahŕňajú členov
spoločenstva aktívnych v danej oblasti (t. j. odborníkov, miestne združenia, občanov a skupiny
občanov, ktorých sa téma priamo týka atď.);
• fungovanie ako základ pre budúce iniciatívy a akcie medzi zapojenými mestami v súvislosti s
otázkami, ktorými sa zaoberajú, alebo prípadne ďalšími otázkami spoločného záujmu.
Uzávierky pre rok 2018:
3. september 2018 - bude otvorená v priebehu leta 2018
Ďalšie informácie:
Kto môže žiadať?
 mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne združenia, všetky úrovne
samosprávy, samosprávne združenia a mimovládne organizácie reprezentujúce
samosprávy
Koľko má mať projekt partnerov?
 Projekt by mal zahŕňať samosprávy minimálne zo štyroch účastníckych krajín, z ktorých
minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.
Maximálna výška grantu: 150 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.
Maximálna dĺžka tvania projetku: 24 mesiacov (2 kalendárne roky)
Bližšie info nájdete TU

Economicus
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku,
s osobitným zreteľom na výchovu mladých ekonómov a zvýšenie ich publikačnej činnosti
vyhlasuje súťaž vedeckých prác v oblasti ekonomických vied
Economicus 2018 – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov
Súťaž je spojená s ocenením za najlepšiu publikovanú vedeckú prácu v oblasti ekonómie
a financií (oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie) uverejnenú v renomovaných
zahraničných časopisoch.
 prihlásiť možno vedecké články, ktoré boli publikované v anglickom jazyku
v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2018,
 víťazná práca bude odmenená finančnou odmenou vo výške 10 000 eur,
 svoje odborné práce môžu prihlásiť mladí ekonómovia (doktorandi, pedagógovia...) trvalo
pôsobiaci
na slovenských
univerzitách
a vysokých
školách
ekonomického
zamerania, ekonomických fakultách VŠ a ostatných vedecko-výskumných pracoviskách;
spoluautorstvo so zahraničnými kolegami sa nevylučuje,
 horná veková hranica je 40 rokov v čase publikovania súťažnej práce (v prípade, že
súťažná práca je dielom autorského kolektívu, musia vekovú hranicu 40 rokov spĺňať
všetci členovia tímu),
 do súťaže možno prihlásiť aj práce mladých, na Slovensku pôsobiacich ekonómov,
v spolupráci so zahraničnými ekonómami za podmienky splnenia vekovej hranice
40 rokov,
 autori a spoluautori, ktorí v minulosti získali cenu Economicus, sa môžu zúčastniť až za
4 roky od dátumu odovzdania výhry.
Prihlášku, prosím, zašlite:
 elektronicky na adresu info@nadaciavub.sk
 do 31. januára 2019
Práce bude hodnotiť porota zložená výlučne zo zahraničných renomovaných vedeckých
pracovníkov z odboru ekonómie. Hodnotiť sa bude podľa medzinárodných štandardov,
s prihliadnutím na prínos práce, originalitu témy, riešenia a názoru, a zohľadní sa aj stupeň
reputácie časopisu, v ktorom bol predložený článok publikovaný. Rozhodnutie poroty bude
zverejnené v máji 2019.
Bližšie info nájdete TU

Nemčina do materských škôl
Grantový program pod názvom Nemčina do materských škôl vyhlásila Nadácia Volkswagen
Slovakia po prvýkrát v roku 2016 s cieľom zaviesť pravidelnú a dlhodobú výučbu nemčiny už

v materských školách, v ktorých sa angažujú zamestnanci spoločnosti Volkswagen Slovakia.
Podporené projekty získajú:
 Školenie pre učiteľov/ky,
 Sadu edukačných pomôcok,
 Príspevok na zakúpenie pomôcok,
 Príspevok na mzdu učiteľa/ku jazyka.
Ciele grantového programu:
 Podpora zavádzania výučby nemčiny v materských školách
 Podpora regiónov, z ktorých pochádzajú zamestnanci Volkswagen Slovakia
 Tvorba podmienok pre dlhodobé vzdelávacie aktivity v materských školách
 Zlepšenie podmienok vzdelávania na Slovensku
 Podpora inovatívnych projektov zameraných na interaktívny spôsob výučby a aktívneho
zapájania detí do vzdelávacieho procesu
Žiadateľ: Materské školy so na Slovensku (celkovo bude podporených maximálne 10
materských škôl)
Začiatok prijímania žiadostí: 15. mája 2018
Uzávierka prijímania žiadostí: 30. júna 2018
Realizácia projektov: september 2018 – jún 2019
Bližšie info nájdete TU

Technika hrou od základných škôl
Cieľom projektu ,,Technika hrou od základných škôl“ je vytvorenie metodického rámca ako aj
jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené
je určené pre učiteľov a učiteľky na základných školách (prvom stupni) a ich žiakov.
Základným školám, ktoré sa rozhodnú zapojiť sa do projektu, bude poskytnuté akreditované
vzdelávanie, metodika spolu s pracovnými listami, sada pomôcok na realizáciu aktivít ako aj
finančné prostriedky na ostatný spotrebný materiál.
Princípom vzdelávacej koncepcie projektu je rozvoj technického premýšľania, ktoré tvorí základ
pre praktickú realizáciu technicky zameraných činností s funkčným využitím predchádzajúcich
skúseností a vedomostí, pričom aktivity následne vyúsťujú k funkčnému rozvoju manuálnych
zručností.
V školskom roku 2018/2019 podporíme ďalšie školy
v trenčianskom, žilinskom,
banskobystrickom a bratislavskom kraji. Žiadosť je možné podať najneskôr do 30.6.2018.
Informácie o školeniach:
Školenie trenčiansky kraj: 10., 11., 17., 18. a 24.9.2018
Školenie žilinský kraj: 1., 2., 8., 9. a 15.10.2018
Školenie banskobystrický kraj: 29. a 30.10., 5., 6. a 12.11.2018
Školenie bratislavský kraj: 26. a 27.11., 3., 4. a 10.12.2018
Počet stretnutí v rámci školení: 5 (stretnutia začínajú od 12:30)
Počet vyučovacích hodín na stretnutí: 25
Školitelia: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Bližšie info nájdete TU

Slovensko – Srbsko 2018
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii
štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti
vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou
medzi vládami Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky
o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 26. februára 2001 v Bratislave vyhlasuje verejnú
výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi
organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike.
Dátum vyhlásenia výzvy je 16. 5. 2018, dátum ukončenia výzvy je 16. 7. 2018.
V rámci verejnej výzvy SK-SRB 2018 možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí
výskumu a vývoja. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo
zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto
nástrojov:
 príprava spoločných medzinárodných projektov,







príprava spoločných publikácií a iných výstupov,
aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí,
vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky,
zbieranie výskumných materiálov,
zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).
Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie riešenia projektov podporených v
tejto výzve bude maximálne 80 000 EUR.
Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. január 2019. Doba riešenia projektov nemôže byť
dlhšia ako 24 mesiacov.
Bližšie info nájdete TU

Slovensko – Poľsko 2018
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii
štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi
vládami Slovenskej republiky a Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej
18. novembra 2004 vo Varšave vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie
spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike
a v Poľskej republike.
Dátum vyhlásenia výzvy je 2. 5. 2018, dátum ukončenia výzvy je 2. 7. 2018.
V rámci verejnej výzvy SK-PL 2018 možno predkladať návrhy projektov zo všetkých oblastí
výskumu a vývoja. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo
zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne
týchtonástrojov:
 príprava spoločných medzinárodných projektov,
 príprava spoločných publikácií a iných výstupov,
 aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí,
 vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky,
 zbieranie výskumných materiálov,
 zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).
Celkový objem finančných prostriedkov určený na celé obdobie riešenia projektov podporených v
tejto výzve bude maximálne 66 400 EUR.
Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. január 2019. Doba riešenia projektov nemôže byť
dlhšia ako 24 mesiacov.
Bližšie info nájdete TU

Národní ambasádori odborného vzdelávania a prípravy
Európska komisia vytvára sieť ambasádorov OVP – osobností v oblasti odborného vzdelávania,
praktickej prípravy, remesiel a ich rozvoja, ktorých príbeh, profesionálna dráha a excelentnosť vo
svojom odbore môže osloviť a inšpirovať mladých ľudí a pozitívne ovplyvňovať vnímanie OVP vo
všeobecnosti.
Pri tejto príležitosti Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s odborom celoživotného
vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na vytvorenie
skupiny národných ambasádorov OVP, úlohou ktorých bude podporovať národné inštitúcie pri
realizácii aktivít súvisiacich s Európskym týždňom odborných zručností na Slovensku a v rámci
EÚ.
Uchádzači môžu prejaviť záujem o úlohu národného ambasádora OVP písomne
formou prihlášky do 30. mája 2018. Profil národného ambasádora OVP by mal spĺňať
nasledujúce kritériá:
 mať zaujímavý vlastný príbeh spojený s profesionálnou dráhou v oblasti odborného
vzdelávania a prípravy alebo remesiel,
 mať kontakty so širokým okruhom inštitúcií, organizácií a osôb v danej oblasti,
 byť schopný pozitívne komunikovať s rôznymi cieľovými skupinami, vrátane mladých ľudí,
dospelých, rodičov, zamestnávateľov, pedagógov, atď. priamo i prostredníctvom medií a
sociálnych sietí,
 byť známy v príslušnej časti odbornej i laickej verejnosti,



spolupracovať so ŠIOV a MŠVVŠ SR pri rôznych aktivitách v rámci Európskeho týždňa
odborných zručností.
Na základe prihlášok komisia zložená zo zástucov ŠIOV a MŠVVŠ SR vyberie päť národných
koordinátorov, z ktorých vyberie Európska komisia jedného ambasádora pre európske aktivity v
rámci Európskeho týždňa odborných zručností vo Viedni.
Kontakt: Odbor NSK a kontaktných bodov
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Tel.: 0911 610 115, email: nsk@siov.sk
Bližšie info nájdete TU

EEA nadácia v roku 2018
EEA nadácia v roku 2018 podporí projekty, ktoré sa týkajú nasledovných oblastí:
Chceme sa držať zásady podporovať ľudí, projekty a aktivity, ktoré spravia svet aspoň o kúsok
lepším.
Primárne plánujeme smerovať svoju pomoc do dvoch oblastí:
1. Charitatívna oblasť, t.j. prípady zjavnej ľudskej a sociálnej núdze – tam, kde sa najťažšie
hľadá pomoc, podporou ľudí a organizácií pracujúcich v tejto oblasti, jedným slovom tam,
kde sa hasí to, čo už horí a páli.
2. Rozvojové projekty v oblasti vzdelávania, kultúry, komunitných aktivít, demokratizácie a
humanizácie spoločnosti, ochrany prírody, atď., pričom spoločným menovateľom
podporených aktivít v tejto oblasti je zasadiť to, čo bude ďalej rásť.
Naše aktivity nevidíme v oblastiach smerujúcich k zvyšovaniu technologizácie spoločnosti; do
oblastí, ktoré má primárne zabezpečiť štát (napr. oprava telocvične,…) a do oblasti športu.
Termín podávania žiadostí je od 1.5. do 31.10. a schvaľovanie je ukončené k 15.12. v príslušnom
roku.
Pri posudzovaní a prideľovaní financií sa chceme riadiť nasledovnými zásadami:
1. Maximálna adresnosť – chceme poznať človeka, ľudí, ktorí budú osobne stáť za
projektom, aktivitou
2. Maximálna informovanosť – chceme vedieť, ako je projekt realizovaný, chceme byť
priebežne informovaní
3. Maximálna transparentnosť – chceme vedieť, ako bolo naložené s poskytnutými
financiami
Zo strany Nadácie bude ku každému schválenému projektu, príspevku pridelený jeden z členov
Správnej rady, ktorý bude projekt sledovať a informovať o ňom ako ostatných členov Nadácie tak
i ľudí v zakladajúcej organizácii (EEA s.r.o.)
Bližšie info nájdete TU

Výzva č. 5/2018
Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami
zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, poľskú, ruskú a srbskú
národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity
a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich
k národnostným menšinám.
Táto výzva sa vyhlasuje pre národnostné menšiny, ktoré nevyčerpali svoj pridelený disponibilný
objem finančných prostriedkov na rok 2018.
Termín predkladania žiadostí pre výzvu je do 11. júna 2018. Predpokladaný termín zverejnenia
rozhodnutia riaditeľa je 10. augusta 2018.
Bližšie info nájdete TU

EÚ v mojom regióne 2018
Počas mája občania spoznajú stovky projektov financovaných EÚ v 27 krajinách v celej EÚ.
Niektorí možno s prekvapením zistia, že jeden z projektov majú hneď pod nosom!
Kampaň „EÚ v mojom regióne“ navyše podporuje priame zapojenie občanov do komunikácie

o EÚ a výsledkoch jej investícií na miestnej úrovni. Organizuje sa fotografická a blogová súťaž
a kvíz o európskych regiónoch, aby sa občania mohli podeliť o svoje skúsenosti a príbehy
súvisiace s projektmi financovanými EÚ a vyhrať zaujímavé ceny.
Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu uviedla: „Školy, nemocnice, moderná verejná
doprava – politika súdržnosti zlepšuje bežný život vo vašom meste, vo vašom regióne. EÚ
v mojom regióne vás zoznamuje s týmito projektmi, poskytuje vám možnosť povedať ostatným
o jej úspechoch. Tak smelo do toho!“
Počas dní otvorených dverí projektov EÚ príjemcovia finančných prostriedkov EÚ v spolupráci
s vyše 250 regionálnymi a vnútroštátnymi orgánmi privítajú tisícky občanov na mieste svojich
projektov alebo podujatiach. Na interaktívnej mape môžu občania nájsť zúčastnené projekty vo
svojom okolí.
Zámerom fotografickej súťaže (23. apríla – 31. augusta) je prilákať pozornosť k významným
investíciám, ktoré sa vykonali v regiónoch Európy vďaka Európskej únii. Ak sa chcú občania
zapojiť do súťaže, musia spraviť dve fotografie projektu spolufinancovaného EÚ: prvá má
zobrazovať projekty (umelecká, tvorivá) a druhá detail plakety alebo tabule s informáciami
o financovaní a vlajkou EÚ. Z 30 najlepších záberov sa vytvorí výstava fotografií, ktorá bude
putovať po Európe.
Ďalším prvkom kampane je blogová súťaž, ktorá víta blogové články o projektoch
spolufinancovaných EÚ v akomkoľvek úradnom jazyku EÚ do 31. augusta. Traja výhercovia
dostanú pozvánku, aby sa zúčastnili na trojtýždňovom individuálnom programe odbornej prípravy
s plnou praxou o komunikáciách EÚ v Bruseli.
A napokon kvíz ako zábavný prvok kampane preskúša znalosti občanov o regiónoch EÚ a ich
kultúre. Každé dva týždne sa vyberie výherca, ktorý dostane gurmánsky kôš plný európskych
dobrôt.
Bližšie info nájdete TU

Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu zdravia
pacientov so zriedkavými chorobami v SR
pre rok 2018
Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky na podporu a rozvoj zdravotnej starostlivosti o pacientov so zriedkavými
chorobami v Slovenskej republike pre rok 2018 (ďalej len „verejná výzva“) je vypracovaná na
základe úlohy č. B.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 671/V z 9. 12. 2015 v zmysle
ktorej má minister zdravotníctva zabezpečiť plnenie aktivít v rámci Akčného plánu k Národnému
programu rozvoja starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami v Slovenskej republike na
obdobie rokov 2016 – 2020 podľa 9 základných priorít, rozpracovaného na podmienky rezortu
zdravotníctva (ďalej len „akčný plán“).
Verejná výzva sa predkladá v súlade § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 525/2010 Z. z.“) na realizáciu prioritne určenej úlohy pre rok 2018 z
akčného plánu, ktorá znie:
„podpora a rozvoj zdravotnej starostlivosti – vývoj národného špecializovaného
expertízneho pracoviska pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike, ktorej výstupom
bude podpora a rozvoj 1 až 2 plnohodnotných národných špecializovaných expertíznych
pracovísk pre zriedkavé choroby v Slovenskej republike, ktoré budú zapojené do
európskej referenčnej siete špecializovaných pracovísk pre zriedkavé choroby.“.
Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie je do 11. 07. 2018.
Najvyššia výška je 100.000,00 EUR.
Najnižšia výška je 50.000,00 EUR.
Bližšie info nájdete TU

Výzva číslo VII. KMV 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva
vnútra SR
Termín uzávierky: 09. 07.2018.
Oprávnení žiadatelia:
(1) Dotáciu na účely podľa § 2 písm. a), b) a d) až i) 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 predpisu a plniacej úlohy v rámci IZS
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,
k) verejnej výskumnej inštitúcii.
(2) Dotáciu podľa § 2 písm. c) možno poskytnúť
a) obci,
b) občianskemu združeniu zaradenému do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov
hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky,
c) právnickej osobe, ktorej hasičská jednotka je zaradená do celoplošného rozmiestnenia síl a
prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.
Oprávnené aktivity:
Dotáciu možno poskytnúť oprávneným žiadateľom na projekty v oblastiach skvalitňovania
prevencie a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi, predchádzania extrémizmu a diváckeho
násilia, prevencie a pomoci seniorom, rovnako ako aj preventívne aktivity záujmovej činnosti detí
a mládeže zamerané na:
 prevenciu a identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi, zvyšovanie povedomia o tejto
problematike, rozvoj odborných kapacít v oblasti obchodovania s ľuďmi,
 predchádzanie extrémizmu a diváckeho násilia, zvyšovanie povedomia o tejto
problematike, rozvoj odborných kapacít a budovanie poznatkovej bázy v tejto oblasti,
 preventívne aktivity smerujúce k riešeniu aktuálnych otázok rizikovej skupiny obyvateľstva
– seniorov s ohľadom na znižovanie kriminality a jej prevenciu, preventívne aktivity
v oblasti záujmovej činnosti detí a mládeže smerujúce k propagácii správnych zásad
životného štýlu mladej generácie formou rozvoja telesnej kultúry a športu.
Základný cieľ projektu:
Podpora aktivít subjektov pri zabezpečovaní prevencie a identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi,
zvyšovaní povedomia o tejto problematike a zabezpečovaní rozvoja odborných kapacít v oblasti
obchodovania s ľuďmi, ako aj aktivity smerujúce k predchádzaniu extrémizmu a diváckeho
násilia, zvyšovaniu povedomia o tejto problematike, budovaniu odborných kapacít a poznatkovej bázy
v oblasti extrémizmu a diváckeho násilia. Podporované budú aj preventívne aktivity smerujúce
k znižovaniu kriminality a prevencii kriminality zamerané na seniorov ako rizikovú skupinu. Rovnako sa
podporia aj projekty zamerané na aktivity v oblasti záujmovej činnosti detí a mládeže zamerané na
propagáciu správnych zásad životného štýlu mladej generácie formou rozvoja telesnej kultúry a
športu. Aktivity môžu byť realizované s využitím technických prostriedkov, výchovy a vzdelávania.

Disponibilný objem zdrojov na výzvu: 150 000 € (bežné výdavky)
Minimálna výška dotácie: 1 000,- eur v kategórii 600
Maximálna výška dotácie: 25 000,- eur v kategórii 600
NEJEDNÁ SA O VÝZVU NA REALIZÁCIU KAMEROVÝCH SYSTÉMOV!
Bližšie info nájdete TU

NOVÁ VÝZVA NA POSKYTNUTIE DOTÁCIE V OBLASTI
PODPORY REGIONÁLNEHO ROZVOJA
Úrad vlády SR zverejnil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory
regionálneho rozvoja pre rok 2018. Oprávnenými aktivitami v rámci výzvy sú:
- podpora prípravy akčných plánov rozvoja,
- aktivity zamerané na podporu vytvárania partnerstiev a spolupráce sociálnoekonomických
partnerov, podporu územnej spolupráce vrátane regionálnej, cezhraničnej, nadnárodnej či
medziregionálnej a podporu využívania príkladov dobrej praxe,
- príprava a realizácia inovatívnych a pilotných projektov zameraných na komplexné využívanie
vnútorného rozvojového potenciálu územia, rozvoj ľudských zdrojov, predchádzanie sociálneho
vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce,
zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu, rozvoj cestovného ruchu, zachovanie identity a
rozvoj kultúry, rozvoj pôdohospodárstva a vidieka, ochranu prírody, budovanie a posilňovanie
štruktúr občianskej spoločnosti a rozvoj multikultúrnej spoločnosti.
Vo výzve je na rok 2018 celkovo vyčlenených 1 110 178 €. Maximálna výška dotácie na jeden
projekt je 50 tisíc eur, minimálna výška dotácie je 10 tisíc eur. Žiadosti je možné podať do 20.
júna 2018.
Výzva a metodická príručka pre žiadateľov, obsahujúca vzory žiadosti a povinných príloh, sú
zverejnené na webovej stránke Úradu vlády SR.
Úrad vlády pripravuje pre záujemcov o podanie žiadosti informačné semináre v Košiciach,
Banskej Bystrici a Bratislave. Čas a miesto konania budú zverejnené na stránke Úradu vlády SR
minimálne týždeň vopred.
Bližšie info nájdete TU

O regionálnu značku sa môžu uchádzať ďalší záujemcovia
Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 25.05.2018 štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o
udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať v
kancelárii MAS MALOHONT najneskôr do 29.06.2018. Predložené žiadosti posúdi certifikačná
komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky z regiónu Gemer-Malohont.
Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych
výrobcov, ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na
budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností.
Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, súkromne hospodáriaci roľníci,
živnostníci a firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont, pričom značka je
určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky,
ktoré splnia vopred stanovené kritériá.
Bližšie info nájdete TU
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