
Zoznam neodporúčaných žiadostí

Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

1 MAKO SK

Zabezpečenie rehabilitačných a kompenzačných pomôcok, ktoré následne budú prostredníctvom nášho občianskeho združenia ZADARMO zapožičiavané osobám, ktoré tieto pomôcky 

potrebujú, ale bohužiaľ ich sociálna a ekonomická situácia im nedovoľuje si tieto pomôcky  zaobstarať. Tak, ako je to v reálnom živote deti rastú a ak si má rodina zadovážiť pomôcku 

napríklad za 1.000 Eur, no o rok alebo dva už bude potrebovať pomôcku väčšiu. Väčšia pomôcka, ale znamená ďalšie náklady pre rodinu a v princípe býva väčšia pomôcka aj drahšia. Preto 

chceme týmto rodinám pomôcť našou požičovňou pomôcok, kedy dieťa od nás dostane zapožičanú pomôcku vždy v tej správnej veľkosti, ktorú potrebuje.

74,5                                   -   € 

2

Asociácia pre využitie 

obnoviteľných

a alternatívnych zdrojov

 mobilizácie aktérov a pionierov nizkouhlikovej ekonomiky v SR, aby SR aktívne bojovala proti klimatickým zmenám a dynamizovala tranzíciu ekonomiky na nizkoemisnú ekonomiku. Aby 

aktívne sa vytvárali projekty, partnerstvá, a strategické politiky pre ochranu a stabilizáciu ŽP v SR a zároveň, aby sa hospodárstvo inovačne modernizovalo. 74,5                                   -   € 

3 Kontaktná farma Jerichov

Účelom výstavby tohto centra je poskytnúť široko prospešný projekt pre rozvoj regiónu, s využitím lokálnych prírodných zdrojov, firiem, revitalizácia zdevastovaného územia intentenzívnym  

 poľnohospodárstvom a vandalizmom (už niekoľko tatroviek odpadu sme vyviezli), výsadba pôvodných a krajových stromov pre všeobecne zlepšenie životnej úrovne a vyžitie pre všetkých 

návštevníkov. V našom edukačno-spoločenskom centre plánujeme organizáciu aktivít s dôrazom  na inklúziu seniorov, hendikepovaných a marginalizovaných skupín do spoločnosti.
74,5                                   -   € 

4 Región Neogradiensis, z.p.o.
Vybudovanie infraštruktúry a podmienok pre návštevníkov/turistov regiónu Novohrad, ktorí hľadajú zážitky pri splave rieky Ipeľ a na cyklotrasách.

74,5                                   -   € 

5 MARGARÉTKA 
Účelom projektu je poskytovanie individuálnej starostlivosti ako je rehabilitácia, liečebná telesná výchova, psychologická starostlivosť a osvojenie práce s telekomunikačními technológiami. 

Hendicapovaní mladí ludia bez činnosti prepadajú do depresií, rodina trpí zmenami nálad, nastáva aj agresia a nakoniec sa to rieši liekmi čo spôsobuje ohrozenie rodiny. 74                                   -   € 

6 Harmónia, n.o OCEAN

Prínosom realizácie tejto aktivity v zmysle tejto  výzvy je zlepšenie zdravia seniorov, rodinnych prislusnikov a zamestnancov, zlepšenie kvality a dĺžky života v našom regióne v meste 

Senica. Účel projektu nadvazuje aj  na  odporúčania,vyhlášky Úradu,  na zabezpečenie zlepšenia podmienok poskytovania sociálnych služieb klientov. Na vzniknutú situáciu COVID19 sme 

sa rozhodli aktívne inovatívne reagovať a vytvoriť adekvátne prostredie a podmienky pre cieľovú skupinu v našom v zariadení a to hlavne: zamedzenie širenia baktérií, vírusov, vrátane 

koronavírusu a iných roznych typov plesní a spórov realizovaním  nášho projektu i inšpirácie aj na základe spracovanej ,,Príručky sociálnych inovácií a projektov dobrej praxe v oblasti 

sociálnych inovácií,, ktorú spracovalo Ministerstvo investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,,.

74                                   -   € 

7 Šenviž
Rozvojom domáceho turizmu sa zvýši návštevnosť regiónu Hornej Torysy v okrese Sabinov , návštevnosť historického mesta Levoča a tým za zabezpečí ekonomický rozvoj menej 

rozvinutého regiónu a zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva. 74                                   -   € 

8 Dignitas n.o.
Vybudovanie "in house" práčovne s dennou kapacitou do 500 kilogramov bielizne v regióne Hont. Zriadenie práčovne zvyšuje kvalitu poskytovaných služieb, zamestnanosť a životnú úroveň 

obyvateľov a trvalo zabezpečí udržateľný rozvoj regiónu. Výhodou malej práčovne je flexibilita a dokáže okamžite reagovať na požiadavky.
74                                   -   € 

9 Apponiana Vytvorenie kompaktného celku, ktorý minimalizuje zrútenie vyklonenj časti 74                                   -   € 

10 Familiaris
Tvorba cirkulárnej ekonomiky prostredníctvom zberu a výdajne šatstva a nábytku. Zároveň vytvoríme dve nové pracovné miesta pre ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

73,5                                   -   € 

11 Spolka

Cieľom projektu je podporiť identitu okolia prameňa Bodrogu, ktorý nazývame “Krajina sútoku” a rozšíriť atraktivitu rozvojového potenciálu regiónu aj do týchto oblastí. Región Dolného  

Zemplína, Medzibodrožia, má bohatú históriu, kde možno nájsť artefakty pravekých kultúr, stredoveké pamiatky, a aj novodobé kultúrne hodnotné štruktúry. Multikultúrnu bohatosť 

minulosti dokladajú aj fragmenty maďarskej a židovskej kultúry. Chránená krajinná oblasť Latorica a mŕtve rameno Bodrogu a komplex krajinného celku Tarbucka sú významnými 

prírodnými lokalitami. Ich prepojenie s turizmom a agroturizmom vie byť prínosné pre ekonomický a sociálny rozvoj celej oblasti pri súčasnom zachovaní ochrany prírody.  Nízke povedomie 

o regióne je poznačené napríklad aj nedostatočnou alebo len čiastočnou infraštruktúrou služieb. Náš projekt reaguje na príležitosť vytvoriť spoločný postup miestnych aktérov v rozvíjaní 

potenciálov tohto regiónu. Reagujúc na súčasný trend trávenia dovolenky na Slovensku je región v Medzibodroží neobjavenou príležitosťou. Zapojenie rôznych skupín môže priniesť 

efektívne rozvojové riešenia a pomôcť miestnemu ekonomickému rozvoju. Tvorba spoločnej vízie pre región pomocou techník  participatívneho mapovania, storytellingu, co-designu a 

umeleckých intervencií je formou inšpirácie a aktivácie rôznych aktérov a aktériek pôsobiacich v tomto území. Vytváranie umeleckých a kultúrnych inšpirácií na podklade demografických 

procesov napomôže prepojeniu lokálnych obyvateľov s potencionálnymi bodmi rozvoja oblasti.Napojením na citlivé mapovanie životného prostredia má projekt úmysel stimulovať trvalo 

udržateľný rozvoj a prepojiť tak kultúrne bohatstvo s ochranou prírodného potenciálu.Metóda, ktorú projekt predstavuje, znamená umelecko-dizajnový proces, ktorý má potenciál prerásť v 

prípade zapojených miestnych aktérov do ďalšej tvorby rozvojových stratégií.     Potenciálne využitie výsledkov projektu: 1.	Sprostredkovanie kvalitných mapových podkladov zapojením dát 

urbanistických, archeologických, environmentálnych, demograficko-sociologických a kultúrne-historických. 2.	Prepojenie obyvateľov a nastavenie efektívnej kultúry spolupráce 

3.	Sprostredkovanie kontaktov pre spoločné postupy 4.	Vytvorenie spoločnej imaginácie rozvoja územia 5.	Sprostredkovanie informácie o miestnom kultúrnom a prírodnom dedičstve širokej 

verejnosti na Slovensku 6.	Využitie ako podklad pre vznikajúce strategické materiály. Vďaka tomu budú záujmy obyvateľov v tomto regióne lepšie viditeľné a zastúpené aj v regionálnom 

rozvoji. Celý proces zároveň poslúži ako kľúčový moment pre naštartovanie medzisektorových spoluprác či nájdenie synergií medzi čiastkovými cieľmi rôznych subjektov - podnikateľských 

subjektov, neziskových organizácií, samospráv či aktívnych občanov pôsobiacich v oblastiach turistického rozvoja, ochrany prírody a kultúrneho dedičstva. Zároveň, inšpirácie, ktoré vzídu z 

kolektívnych diskusií môžu poslúžiť  rozvoju a posilneniu existujúcej turistickej infraštruktúry a služieb.   Môže byť využitá pre koordinované územné plánovanie v mikroregióne ako aj 

získavanie prostriedkov na jednotlivé čiastkové projekty, zároveň bude integrovaná aj do strategických dokumentov na úrovni kraja, napr. do pripravovaného IÚS a PHSR Košického 

samosprávneho kraja

73,5                                   -   € 
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12
Občianske združenie "Za dôstojný 

život"

Prostredníctvom projektu, chceme skvalitniť a spríjemniť životy rodín s maloletými deťmi, ktoré stratili svoje doterajšie domovy a sú odkázané žiť v podmienkach krízového centra (t.j. v 

zariadení "útulku pre rodiny" a zariadeniadetského domova - Margarétka v Lučenci). Chceme pomôcť rodinám s deťmi, ktoré sa v dôsledku životnej nepriazne, ako aj dopadov súčasnej 

COVID-krízy ocitli bez vlastného domova. Máme presvedčenie, že tieto rodiny si taktiež, ako väčšinová spoločnosť, zaslúžia žiť kvalitný život plný rodinného citu a lásky. Je veľmi zložité v 

súčasných zložitých ekonomických podmienkach v prostredi návrhadného bývania v podmienkach detského domova a krízového centra, efektívnym spôsobom skultúrniť životné podmienky, 

a to na najmä na úrovni, ktoré by pripomínalo tradičné rodinné prostredie, ktoré by sme mohli nazvať skutočným "teplom domova". Zamestnanci sociálneho zariadenia sa vynaložením 

všetkých síl, všemožne snažia, aby prostredie, náhradného bývania bolo pre tieto rodiny s deťmi vskutku čo najkrajšie a pripomínalo tradičnú domácnosť. V takomto prostredí (náhradného 

domova) najčastejšie absentuje najmä spoločný kultúrny priestor. Priestor, kde by sa mohli rodiny spoločne stretávať, komunikovať medzi sebou, diskutovať, zároveň vytvoriť priestor, ktorý 

by plnil úlohu oddychového, relaxačného a medzigeneračného priestranstva, ako aj priestoru, ktorý bude slúžiť pre vzdelávanie a rozvoj mladých generácií (mladých Rómov). Rozhodli sme 

sa, že chceme pomôcť deťom v detskom domove, a súčasne pomôcť klientom sociálneho zariadenia, ich rodinám a deťom bez domova, skvalitniť ich voľný čas strávený v rodinnom kruhu, a 

to prostredníctvom výstavby "exteriérového altánku/prístrešku" priamo v exteriérových priestoroch krízového centra - útulku s prepojením zariadenia detského domova. Prostredníctvom 

projektu plánujeme skultúrniť, prostredie a životný priestor klientela a zabezpečiť stretávanie sa rodín s deťmi v exteriérových priestoroch oboch zariadení súčasne. nosnou myšlienkou je 

vybudovanie komunitného priestoru (prístrešku/altánku), spoločného a spoločenského objektu, ktorý bude plniť myšlienku, akéhosi komunitného centra, kde sa môžu spoločne stretávať 

ľudia, ktorí stratili vlastné bývanie a t.č. sú v dočasnom ubytovaní priestoroch krízového centra v Lučenci, pričom tento "multifunkčný" priestor zároveň bude slúžiť pre rekreačné a kultúrne 

účely pre deti z detského domova - Margarétka (Lučenec). V prevažnej miere sú v krízovom zariadení umiestnené rodiny s deťmi, ktorých jediným východiskom a poslednou staťou, ako 

uniknúť životu na ulici (životu bez prístrešku nad hlavou, životu bez domova), je využiť dočasné služby ubytovania v krízovom centr. Zariadenie krízového centra sa s využitím vlastných 

súkromných zdrojov, všemožne snaží zabezpečiť týmto rodinám pocit vlastného domova. Ako súkromné zariadenie, bez pomoci štátnej podpory prakticky nie je možné, aby boli niektoré 

oblasti, ako je efektívne a zmysluplné trávenie voľného času klientely v exteriérových častiach zariadenia suplované z našich vlastných drojov, ktoré sú značným spôsobom obmedzené. Plán 

prevádzky objektu bude nepretržitý, nakoľko sa jedná o exteriérovú stavbu (altánok/prístrešok), otvoreného typu, je prístup zo strany občianskej spoločnosti nepretržitý - občania, môžu 

altánky/prístrešky využívať na spoločné stretnutia a organizovanie voľnočasových aktivít a stretnutí, nepretržitým spôsobom, a to podľa vlastného uváženia, resp. potreby. Uvedené 

prístrešky/altánky, budú slúžiť pre aktívnu prezentáciu tradičných výrobkov, ako aj praktických ukážok výroby, kde sa mladí nezamestnaní rómovia môžu pod vedením remeselníckych 

majstrov zaúčať do tajov tradičnej remeselnej výroby. Prostredníctvom zaučenia sa do tradičných remesiel si môžu následne zabezpečiť výrobou a predajom výrobkov svoj trvalý a 

udržateľný príjem. Predmetné stavby budú plniť, zároveň úlohu "cvičného firemného centra (cvičné trhovisko)", kde  sa mladí rómovia môžu realizovať vo forme nácviku predaja vlastných 

výrobkov v cvičných priestoroch "trhoviska" (nácvik ponuky, prezentácie vlastných remeselných výrobkov). Prostredníctvom organizácie a realizácie predmetného projektu dosiahneme 

osvojenie si praktických zručností, vedomostí v podmienkach vlastného budovania tradičnej remeselnej výroby skrz rozvoja pracovných zručností a následne realizácie sa mladých rómov v 

podmienkach trhu práce.

73,5                                   -   € 

13
Prešovské dobrovoľnícke centrum 

– o.z.

Projekt významným spôsobom prispeje ku vytváraniu a spájaniu dobra v rámci Prešovského kraja. Pomôže ku predchádzaniu sociálneho vylúčenia a zmierňovaniu jeho negatívnych 

dôsledkov prostredníctvom realizácie navrhovaných aktivít podporujúcich zapojenie znevýhodnených skupín v Prešovskom kraji s ohľadom na ich individuálne potreby. Konkrétnym 

prínosom z realizácie projektu bude uskutočnenie konkrétnych dobrovoľníckych aktivít konkrétnym ľuďom, či už ide o osamelých seniorov, alebo deti zo znevýhodneného prostredia. 

Zároveň projekt napomôže k šíreniu dobrovoľníckych programov v ďalších inštitúciach Prešovského kraja, čo umožní „dobro“ šíriť  k ďalším cieľovým skupinám, ktoré by bez externej 

pomoci nevedeli svoju sociálnu situáciu vyriešiť, alebo aspoň zlepšiť. Projekt bude mať prínos pre celý región, pretože do aktivity Týždeň dobrovoľníctva (ktorá sa každoročne organizuje na 

celom Slovensku) sa zapoja organizácie a dobrovoľníci aj z Prešovského kraja a prinesú konkrétne výsledky pre konkrétnych ľudí, miesta v regióne a konkrétne organizácie. Aktivity a ich 

prínos bude závisieť od počtu zapojených organizácií a spektra ich dobrovoľníckych aktivít.

73                                   -   € 

14
Creative Industry Košice, n.o. 

(CIKE)

Realizáciou projektu sa zavedú inovácie vo fungovaní organizácie, ktorej poslaním je podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP) v Košiciach. Vďaka zavedeným inováciam sa zvýši 

financovanie aktivít na podporu KKP  z programov EÚ, sieťovanie miestnych a medzinárodných aktérov, zlepšenie verejných politík a zapojenosť do európskej spolupráce. 73                                   -   € 

15 Civita Center

Účelom projektu je vďaka osadeniu špeciálnych hlasovacích košov, ktoré využívajú prvky gamifikácie a princíp sociálneho schválenia, dosiahnuť zmenu správania fajčiarov. Po nainštalovaní 

hlasovacieho koša na problematické miesto v rámci verejných priestranstiev v intraviláne spolupracujúcich samospráv je možné znížiť počet cigaretových ohorkov odhodených na zem až o 

80 %. Ůčelom je tak dosiahnuť zvýšenie kvality životného prostredia v samospráve využitím behaviorálnej ekonómie, kedy zmena tzv. architektúry voľby pomocou „postrčenia“ vo forme 

tohto hlasovacieho koša môže byť účinnejšia pre zmenu správania občanov než pokuty. Pokutovanie občanov za fajčenie je tiež problematické, pretože príslušníci polície by museli neustále 

hliadkovať na problematických miestach na to, aby bolo možné pokuty udeliť a aby ich tak občania vnímali ako jasný dôsledok znečisťovania verejných priestranstiev.  Pri použití alternatívy 

vo forme behaviorálnych intervencií (ako je napr. hlasovací kôš) dosiahneme požadované správanie občanov bez zvyšovania ich externej kontroly príslušníkmi polície a bez použitia trestov.

73                                   -   € 

16 SLAVKINE, o. z. 
Prostredníctvom kreatívnych kurzov pre zraniteľné skupiny žien občianske združenie ponúkne túto tradičnú zručnosť celkovo 100 účastníčkam kurzu. Tieto túto zručnosť môžu ďalej 

rozvíjať, a vytvoriť si tak príležitosť ako nebyť na Úrade práce a privyrobiť si. 
72,5                                   -   € 

17 Bike klub lipa
Jedná sa o výstavbu cyklochodníkov a cykloparku pre najmenších a deti v meste Lipany, tak aby sme podporili aktívny oddych v meste a pre trávenie voľného času celých rodín. Uvedenou 

výstavbou chceme prispeiť k zdravému štýlu mesta a podporu aktívnych, kultúrnych a sociálnych činností na čerstvom vzduchu a podporu rodín.
72,5                                   -   € 

18 SEKČOV-TOPĽA, o.z.

Účelom projektu je skvalitnenie dostupnosti informácií o významných regionálnych historických prírodných, kultúrnych miestach na území regiónu Sekčov – Topľa. Na území miestnej 

akčnej skupiny Sekčov – Topľa sa nachádzajú hodnotovo významné miesta, ktoré boli zmapované, podrobené výskumu a odborne popísané, tzn. odborné podklady k predmetným miestam 

existujú, avšak chýba ich ďalšia propagácia a ich dostupnosť pre širokú verejnosť. Potreba skvalitnenia dostupnosti informácií o významných regionálnych historických prírodných, 

kultúrnych miestach na území regiónu Sekčov – Topľa vychádza z analýzy súčasného stavu, ktorého súčasťou je nekvalitné značenie trás, ktoré je nevhodné pre prírodné prostredie (plasty, 

ukotvenie do stromov, spreje) a nie sú v súlade s historickým genius loci vidieckeho územia Sekčov – Topľa. Uvedené je príčinou toho, že miesta nie sú často navštevované (s výnimkou obce 

Hervartov, v ktorom sa nachádza Drevený kostolík sv. Františka z Assisi, pamiatka UNESCO) a v prípade záujmu a návštevy týchto miest ich súčasný stav nie je dôstojný pre úroveň 

národných kultúrnych pamiatok.

72,5                                   -   € 

19 Rotunda Jurko
Účelom projektu je úprava bezprostredného okolia rotundy, ktorej cieľom je rozšírenie a dosiahnutie potrebnej základnej ochrany hmotných a pamiatkových hodnôt najstaršej stojacej 

rotundy v strednej Európe z pol. 9. storočia.     72,5                                   -   € 

20 Rádio Paráda

Rozvoj komunitnej činnosti v regióne, podpora spolupráce a informovanosti o činnostiach a aktivitách komunitných a občianskych združeniach v regióne ako ajotvorenie nových možnosti 

potencionálnych spoluprác a podpory medzi nimi. Veríme, že sa nám podarí vytvoriť reláciu, ktorá sa stane pravidenou súčasťou nášho vysielania a komunitného života a informovanosti v 

regióne.
72                                   -   € 
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21 ŠPORTKLUB Dobrá Niva, o.z.
Účelom projektu je realizácia chýbajúcej turistickej infraštruktúry, ktorou by sa do veľkej mieri naplnil dopyt po nej. Zvýšenie bezpečenosti osôb pohybujúcich sa v teréne, dosiahol by sa 

štandart, ktorý je bežný už vo väčšine turisticky zaujímavých regiónoch. Účel to bude mať nielen pre miestnych obyvateľov, ale najmä pre turistov, ktorí navštívia obec Dobrá Niva, jeho 

krásne ale zatiaľ málo poznané okolie s jedinečným zachovalým panónskym lesom európskeho významu CHA Gavurky. 

72                                   -   € 

22
Združenie na záchranu 

Jasenovského hradu

Účelom projektu Zachráňme hrad Jasenov je pomocou vykonaných prác vytvorenie bezpečného cieľa pre individuálny i skupinový cestovný ruch a vytvorenie miesta na trávenie voľného 

času dostupného počas celého roka. Hlavným prínosom projektu bude zvýšenie zamestnanosti,  zachovanie pracovných návykov nezamestnaných a ochrana NKP Jasenovský hrad. 71,5                                   -   € 

23
Miestny športový klub Kráľová 

pri Senci

Pandémia koronavírusu spôsobila, že na lokálnej úrovni sa stratili akékoľvek väzby medzi občanmi a komunitami. Už v období pred pandémiou nebola situácia v obci Kráľová pri Senci z 

hľadiska komunitného spolunažívania na potrebnej úrovni. Obec sa vplyvom blízkosti k hlavnému mestu Bratislava postupne rozširovala o nové štvrte. Do nich sa sťahovali občania bez 

predchádzajúcich väzieb v obci. Títo  občania obec využívajú len ako miesto na prenocovanie a trávenie večerov a víkendov. Nezapájajú sa do komunity a komunikujú max. s občanmi 

bývajúcimi na rovnakej ulici. Tieto „uličné“ komunity sa uzatvárali do seba. Komunity pôvodných obyvateľov, komunity občanov z národnostných menšín zasa nemali veľký záujem sa 

spájať s „prisťahovalcami“. Do toho vstúpila pred rokom pandémia COVID-19, kedy sa popretŕhali aj posledné väzby. Komunity v obci nemajú záujem o spoluprácu, komunitný život, či 

nebodaj vytváranie vzťahov prostredníctvom športovej činnosti. Žiadateľ preto vidí príležitosť tento negatívny trend zastaviť a v rámci obecnej komunity spojiť rôzne skupiny obyvateľstva 

po odznení pandémie COVID-19. Chce ich pritiahnuť k športu a prostredníctvom športu k budovaniu súdržnosti. Účelom projektu je vytvoriť materiálne podmienky pre organizovanie 

spoločných aktivít, vďaka čomu vznikne spolupráca v rámci miestnych komunít. Výsledkom projektu budú komunitné aktivity vedúce k súdržnosti obyvateľov obce. Realizácia projektu 

prinesie vytvorenie podmienok na stretávanie sa občanov obce pri organizovaní rôznych aktivít na športovej a kultúrnej báze. Zároveň projekt prinesie príležitosť pre spájanie organizácií 

neziskového sektora. Okrem žiadateľa v obci pôsobí ďalších 24 občianskych združení. Ich členovia tvoria uzatvorené komunity. Vďaka projektu vznikne priestor pre ich spojenie, spoluprácu 

na úrovni obce pre pozdvihnutie komunitného života.  

71,5                                   -   € 

24 MOJSEJ-clinic

Poskytnúť nedostupné, potrebné informácie v otázkach závislosti v priamej blízkosti obydlia každého občana Slovenskej republiky, ktorý má o tieto informácie urgentný záujem. Cieľová 

skupina nie je limitovaná – je ňou široká verejnosť. Využitie záujmu obyvateľstva v dobe zníženej mobility a home office, kedy je zaznamenaný vysoký tlak na psychiku človeka, ktorý neraz 

končí závislosťou – či už látkovou alebo nelátkovou. Podpora duševného zdravia u jednotlivca, ako aj skupín ľudí, postihnutých dopadom koronakrízy a s tým súvisiacich opatrení, na ich 

život, zdravie a okolie. Podpora všetkých, bez ohľadu na sociálne postavenie a región, ktorí prepadli závislosti. Odstránenie predsudkov a zábran pred návštevou odborného lekára. Mobilné 

centrum je prvý krok k jednotlivcovi a akousi motiváciou a  navigáciou na prijatie odbornej pomoci.

71                                   -   € 

25 Za krajšiu Polhoru

Účelom projektu je kompletná rekonštrukcia priestorov v budove obecného úradu a materskej škôlky, ktoré máme v prenájme a ktoré sa nachádzajú pod nimi a sú využívané len čiastočne 

(jedna miestnosť ako posilňovňa). Prínos - Po rekonštrukcii by vznikla Komunitná klubovňa – priestor na komunitné aktivity nášho občianskeho združenia a Jednoty dôchodcov. OZ Za 

krajšiu Polhoru organizuje podujatia a aktivity pre deti, dospelých i seniorov napr. (Herňa v zimných mesiacoch – podpora hrania stolových hier, Strašidelné čítanie, Noc s Andersenom 

a pod. Pre dôchodcov by sme radi organizovali tréningy pamäti a rôzne workshopy, na ktorých by seniori spájali svoje sily s deťmi a navzájom sa podelili o energiu aj vedomosti. Klubovňu 

by sme zároveň využívali aj ako miestnosť na drobné výstavy a stretnutia s osobnosťami. Plánujeme tu zriadiť aj samoobslužnú knižnicu. O užívanie klubovne sa plánujeme deliť s Jednotou 

dôchodcov, ktorí organizujú ďalšie vlastné aktivity. Posilňovňa (v druhej miestnosti) – slúži aj v terajšom stave na športovanie pre mladých, avšak podmienky v nej sú nevyhovujúce 

a nehygienické. Chýba sprcha a toalety. Po rekonštrukcii bude posilňovňa znovu poskytnutá užívateľom, ktorými sú predovšetkým mladí športovci, tínedžeri i dospelí. K posilňovni 

vybudujeme sprchu a zrekonštruujeme aktuálne nefunkčné toalety. Priestory sa nachádzajú v centre obce blízko multifunkčného ihriska a kultúrneho domu, takže budú slúžiť aj ako 

„základňa“ pre hostí a organizačný tím (šatňa, prípravovňa) v prípade realizácie podujatí vonku aj v kultúrnom dome. Cieľom je aj mobilizácia obyvateľov obce ako dobrovoľníkov 

a zvýšenie životnej úrovne obyvateľov skrz budúcich kultúrno – spoločensko – športových aktivít, ktoré sa v rekonštruovaných priestoroch budú realizovať.

71                                   -   € 

26 Spoločenstvo evanjelickej mládeže

Chceme prispieť ku zmierneniu negatívnych následkov pandémie COVID-19 na deti a mládež v Košiciach či z blízkeho okolia. Vytvoríme vhodné prostredie podporujúcehe sociálne väzby v 

prímestských športových campoch následne aj pobytových športových campoch a aj prostredníctvom jednodňových športových podujatí, tak aby sme zmiernili možnú sociálnu priepasť detí a 

mládeže, čo môže viesť ku celoživotným stigmám zo sociálneho vylúčenia.Prostredníctvom športových aktivít pestovať zdravý životný štýl a tým chrániť svoje zdravie. 
71                                   -   € 

27 Občianske združenie Jablonka Výsadba starých odrôd ovocných stromov, min. 100 ks a zriadená mobilná komunitná muštáreň, ktorá na jeseň 2021 začne svoju činnosť 71                                   -   € 

28

Základná organizácia Slovenského 

zväzu včelárov

 Kysucké Nové Mesto

Stav po projekte: Komunitná včelnica Povina šíri osvetu o včelárstve, uskutočňujú sa na nej rôzne podujatia pre jej cieľové skupiny. Členovia organizácie majú možnosť na osobný rozvoj 

využívaním zakúpených špeciálnych nástrojov, ku ktorým by sa inak nedostali. Komunitná včelnica je príkladom dobrej praxe pre iné organizácie zaoberajúce sa včelárstvom, či už na 

Slovensku, alebo v zahraničí. V neposlednom rade sa na komunitnej včelnici nachádza niekoľko včelích rodín opeľujúce okolie s potenciálom využiť všetky ich produkty.
71                                   -   € 

29 Občianske združenie WellGiving

Prínosom realizácie 10 PARTICIPATÍVNYCH ROZPOČTOV (PR) bude motivovanie obyvateľov žijúcich v 17 lokalitách Slovenska, aby sa aktívne podieľali na rozvoji komunít, kde žijú = 

realizovali svoje nápady/ projekty, či vo vnútrobloku, na sídlisku, námestí, blízkom parku, a pod. Očakávame min 120 návrhov projektov. Následne budú obyvatelia zapájaní do rozhodovania 

o časti rozpočtov miest/ obcí/ VÚC prostredníctvom zvažovania (deliberácie) a cez elektronické hlasovanie (aplikácia).  Proces bude prebiehať vďaka vývoju e-riešenia TRANSPARENTNE 

– s využitím digitálnych technológií – aplikovaním inkluzívnych prístupov. V rámci MAPOVANIA NÁZOROV/ POTENCIÁLU miestnej komunity, obyvatelia mesta Stupava a obce 

Lozorno dostanú po prvý krát možnosť zapojiť sa do procesu PARTICIPATÍVNEHO PLÁNOVANIA, vyjadriť svoje názory a SPOLUROZHODOVAŤ o ÚČELE, ktorému budú slúžiť 

objekty BÝVALÝCH ŽELEZNÍC v budúcnosti. V rámci pomoci rodinám, ktoré následkom pandémie stratili prácu, resp. dostali sa do neľahkej životnej situácie, poskytneme ADRESNÚ 

POMOC 150 rodinám, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi (t.j. konkrétne samoživiteľkám, rodinám z marginalizovaných komunít, s postihnutým dieťaťom, resp. s dlhodobo chorým členom 

rodiny). V rámci adresnej pomoci poskytujeme tiež poradenstvo, podporu rodinám a vzdelávanie v oblasti manažementu rodinných financií. 

70,5                                   -   € 

30 Zmudri Vytvorenie a šírenie vzdelávaco – osvetovej kampane o očkovaní a kritickom myslení pre mladých ľudí a učiteľov na portáli Zmudri.sk, ako aj sociálnych sieťach.	 70,5                                   -   € 

31
Miestna akčná skupina Rajecká 

dolina

Účelom projektu je ochrana prírody a krajiny, ovplyvnenie krajinntvorby prostredníctvom zvýšenia vzdelanostnej úrovne subjektov verejnej správy  pri ošetrovaní, reze a starostlivosti 

o verejnú zeleň v katastrálnych územiach členských obcí MAS Rajecká dolina a eliminovanie negatívnych dopadov nesprávneho rezu drevín na životné prostredie. 70,5                                   -   € 

32 Deti s rakovinou n.o.

Zaobstaraním prístrojového vybavenia zvýšime bezpečnosť, ochranu života a zdravie detských onkologických pacientov, ako aj zdravie rodinných príslušníkov a personálu vzhľadom na 

pretrvávajúcu pandémiu súvisiacu s ochorením Covid 19. Zároveň výrazne znížime riziko šírenia nozokomiálnych a iných infekcií. 70                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

33

Spoločnosť priateľov detí 

z detských domovov

 Úsmev ako dar

Prvoradým účelom a zmyslom predkladaného projektu je udržanie kľúčových odborných zamestnancov (právno-sociálneho poradcu, psychologičky, sociálnych pracovníkov a peer 

pracovníka), nevyhnutných na vykonávanie našich činností v oblasti pomoci rodinám s mal. deťmi i jednotlivcom, u ktorých nám končí financovanie zabezpečené z projektových zdrojov IA 

MPSVaR SR, a na ktorých nám z dôvodu koronakrízy a nadväzujúcich ekonomických opatrení zo strany štátu vypadli fundraisingové zdroje. Ďalším, nemenej podstatným účelom projektu je 

poskytovanie právno-sociálnej, psychologickej a sociálnej pomoci rodinám s mal. deťmi ohrozeným bezdomovectvom, ktoré sa vplyvom druhej vlny pandémie prepadli do väčšej chudoby, 

prípady sa stali omnoho náročnejšími na časové i odborné kapacity, a pribúdajú rodiny, ktoré doposiaľ nepotrebovali pomoc a vedeli prežiť, avšak vplyvom druhej vlny pandémie už klopú na 

naše dvere. Tieto potrebujeme odborne sprevádzať a tak ochrániť pred rozpadom, nezmyselným, drahým a bezvýsledným vynímaním detí a ich umiestňovaním do centier pre deti a rodiny 

(bývalé detské domovy) a v konečnom dôsledku tak aj šetriť financie štátu.

70                                   -   € 

34 Štiavnica Mountains, o.z.

V poslednej dobe sa vzhľadom k biodiversite kladie veľký dôraz na rozmah včelárstva a s tým pribúdajú aj včelárske kurzy. Nedostatkom na trhu sú ale praktické workshopy zamerané na 

výrobu včelích kompotentov ako sú napr včelie úle, medzistienky či nadstavky a spracovanie včelích produktov. Vzhľadom na presýtenosť konzumnej spoločnosti ľudia majú vo voľnom čase 

tendenciu vyhľadávať manuálne zážitkové workshopy rôzneho charakteru, ktoré im poskytnú radosť z úspešne vyrobeného výrobku, ktorým následne môžu obdarovať blízku osobu, alebo im 

samým bude robiť radosť v domácnosti. Častokrát je to aj za účelom nájdenia aktivity, ktorej by sa v budúcnosti mohli sami venovať a poskytovala by im zdroj príjmu. Kreatívne kurzy 

zážitkovou formou vzdelávajú verejnosť o význame včiel či už pre jednotlivca, alebo spoločnosť, o význame a dôležitosti ručnej práci azároveň o kultúrnom dedičstve, ktoré sa touto formou 

dovzdáva z pokolenia, na pokolenie. Projekt „Kreatívna dieľňa pre všetkých“ je jedinečný projekt tohto druhu v danom regióne, pričom má dlhodobo udržateľný charakter a rozvýja vidiecku 

turistiku.

70                                   -   € 

35
Futbalový klub Krásnohorské 

Podhradie

Zvýšenie počtu turistov, ktorí v priebehu roka navštívia obec Krásnohorské Podhradie. Záchrana zabudnutých pamätihodností. Zvýšenie informovanosti verejnosti (aj turistov) a zvýšenie 

povedomia o pamätihodnostiach pod hradom Krásna Hôrka. 70                                   -   € 

36 Šanca pre život

Cieľom tohto projektu je poskytnúť medzirezortné modulárne vzdelávanie širokej odbornej verejnosti v slovenskom jazyku, ako sú sociálni pracovníci, učitelia MŠ, ZŠ, SŠ, pediatri, 

psychiatri a iní zdravotníci, psychológovia, špeciálni pedagógovia, preventisti, príslušníci policajného zboru a Mestskej polície, študenti pomáhajúcich profesií a iní pri práci so závislými 

osobami. Chceme vytvoriť priestor na  prepojenie medzirezortnej diskusie o pomoci rodinám pri výchove novej generácie na základe vedeckých poznatkov o vývine mozgu závislostiach s 

informáciami o mozgu, detstve, traume, celoživotnom fyzickom a mentálnom zdraví. Naším zámerom je, aby odborníci prehodnotili vlastné skúsenosti z praxe v novom kontexte a vďaka 

novej perspektíve zlepšili efektivitu prevencie a liečby závislostí všeobecne, a získali pocit, že aj táto práca má zmysel.

70                                   -   € 

37 FITKIDS BRATISLAVA Zlepšiť u deti  trávenie voľného času s možnosťou rozvoja potenciálu, vlastného pohybovo-osobnostného rozvoja a uplatnenia sa v spoločnosti. 69,5                                   -   € 

38
„Regionálna rozvojová agentúra 

Južný región“ 

Účelom projektu je rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho produktivitu, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené pracovné miesta 

prostredníctvom zmiernenia dopadov krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Tento účel bude napĺňaný prostredníctvom realizácie inovatívneho projektu na rozvoj a podporu cestovného 

ruchu, ktorý  sa zameriava predovšetkým na poznávací turizmus a  šport(cykloturizmus), gastro, agroturizmus v rámci vidieckeho cestovného ruchu.  
69,5                                   -   € 

39 Wannado Slovensko

Projekt Zodpovedne a spolu je odpoveďou na aktuálne dianie vo svete s ohľadom na vývoj pandémie COVID-19. Aby sme sa mohli stretávať a byť spolu, musíme byť zodpovední, práve 

preto Projekt Zodpovedne a spolu. Ako organizátori akcií sme na základe doterajších skúseností vyvinuli a plánujeme vytvoriť jedinečný systém plnoautomatického systému kontroly vstupov 

nie len na eventy, ale aj do budov ako takých (inštitúcií, škôl, nemocníc, úradov, obchodov,...). Hlavným výsledkom projektu bude systém plnoautomatickej kontroly spĺňajúci všetky súčasné 

a aj plánované protiepidemiologické nariadenia RUVZ SR, tento systém, ale bude možné aj prispôsobiť iným potrebným podmienkam využitia. Vytvorený systém plánujeme využívať nie len 

my ako organizácia, ale aj bezplatne ho požičiavať iným organizáciám pre zabezpečenie ich podujatí formou spolupráce a  podpory miestnych komunít a združení a organizácií. Spoločnými 

silami a spoluprácov vieme vytvoriť nové podujatia pre ľudí v danom regióne a následne tak prispieť k aktivitách zaoberajúcich sa podporou regionálneho rozvoja  s cieľom prevencie, 

ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia.

69,5                                   -   € 

40 T.A.R.G.O.
Poslaním a účelom projektu je rozvíjať fyzické a psychické zdravie, ako aj telesnú kultúru detí a dospelých a zvýšiť záujem o turistiku. Rozvíjať pohybové schopnosti nenásilnou a zábavnou 

formou, ktorý vedie k upevňovaniu zdravia, odolnosti a zvyšuje telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť osôb. Upevňovať a získavať nové poznatky na základe rozvoja intelektu, pozornosti, 

pamäti a myslenia.

69,5                                   -   € 

41
Občianske združenie „Kameň“ 

Kamienka

Účelom projektu je zatraktívnenie časti centrálnej zóny obce Kamienka a vytvorenie multifunkčného zázemia pre obyvateľov obce, turistov a návštevníkov. Táto žiadosť je súčasťou širšieho 

konceptu multifunkčného využitia prirodzeného centra obce, ktoré poskytuje základnú komunálnu infraštruktúru pre obyvateľov obce a je prirodzenou zastávkou turistov a návštevníkov, ktorí 

smerujú buď medzinárodnou cestou II. triedy alebo cyklotrasou do Pieninského národného parku a do Poľska. Obe tieto cesty bezprostredne lemujú centrum obce a sú prirodzenou zastávkou 

turistov na autách, karavanoch, bicykloch i pre peších turistov.Rekonštrukciou kamenného múrika – ohradenia chrámu, výsadbou zelene, výmenou verejného osvetlenia a modernizáciou 

existujúceho mobiliáru zvýšime kvalitu tohto verejného priestoru. Obec Kamienka má ako jedna z mála obcí z urbanistického pohľadu prirodzené centrum obce, kde sa nachádza národná 

kultúrna pamiatka – gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla z 18. storočia, pamätník padlých v 1. a 2. Svetovej vojne, pamätné tabule významných osobnosti, informačná tabuľa o obci, 

nachádza sa tu i Základná škola s materskou školou, Obecný úrad, Pošta, Zdravotné stredisko, Kultúrny dom, verejné parky, detské a petangové ihrisko, nákupné stredisko i reštauračné 

zariadenie. V rámci širšieho konceptu plánujeme v tejto časti vytvoriť i moderný cyklistický bod (bikepoint), expozíciu historického remesla drotárstva a verejnú wifi zónu. 

69,5                                   -   € 

42 Aktívny PARK Rajec

V súčasnosti Rajecká dolina a mesto Rajec nedisponuje priestorom s podobným charakterom tradičnej pekárne s nadväznosťou na verejne prístupnú komunitnú záhradu. Dotácia v oblasti 

podpory regionálneho rozvoja bude prínosom  pre finančné pokrytie nákladov na rekonštrukciu priestorov pre konanie verejných kultúrno - spoločenských akcií. Za súčasných podmienok a 

po uplynulom roku, ktorý neprial kultúre, združenie nie je z hľadiska financií schopné rekonštruovať priestor bez grantu tak, aby bolo funkčné na ďalšie sezóny.
69                                   -   € 

43
Občianske združenie Rozgang 

Čučma

Rekonštrukcia a otvorenie historického objektu v centre obce zviditeľní Obec Čučmu, ktorá má bohatú banícku minulosť siahajúcu až do obdobia stredoveku. Obec zaznamenáva 

v posledných rokoch zvýšený záujem zo strany domácich i zahraničných peších turistov, čoraz väčšej obľube sa teší cykloturizmus a geocaching. Centrum ROZGANG je cestou 

k profesionalizácii prístupu – prvého kontaktu a poskytovania služieb turistom, ktorí do obce zavítajú. Dobudovaním centra ROZGANG sa upraví samotné centrum obce s perspektívou 

parkovej úpravy blízkeho okolia, stojanmi pre bicykle, ponukou občerstvenia a suvenírov. 

69                                   -   € 

44 Aevis n.o.

Zabezpečiť účinný manažmentový nástroj na komplexné využívanie rozvojového potenciálu územia miestnymi komunitami na princípoch participácie a spoločného prospechu. Cieľom je 

regionálny rozvoj (stimulovaný najmä prostredníctvom cestovného ruchu) a v rámci neho rozumne a udržateľne využívané a zhodnocované lokálne zdroje (prírodné, kultúrne, materiálne, 

finančné, ľudské a inštitucionálne). Zároveň je cieľom funkčný systém spolupráce subjektov verejného a súkromného sektora v regióne.
69                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

45
Dobrovoľná záchranná brigáda 

civilnej ochrany o.z.

Prínos projektu je hlavne v podpore dobrovoľníkov a dobrovoľníctva, ktoré je vykonávane nezištne. Vďaka zakúpeniu pracovného odevu, topánok, materiálno technického zabezpečenia či 

školení a kurzov sa výrazne zvyšuje úroveň poskytovanej pomoci našim obyvateľom. Súčasne podpora smerovaná dobrovoľníkom ich motivuje k lepšej činnosti. Činnosť dobrovoľníkov má 

zasa vplyv na blízke okolie, kde sa postupne zlepšuje prosociálne správanie obyvateľstva a súčasne chráni zdravie obyvateľov. Ako výsledok projektu by sa dalo pomenovať hlavne zlepšenie 

dobrovoľníckeho prostredia, postupné zlepšovanie prosociálneho správania, podpora ochrany verejného zdravia a postupná aktivácia ľudí ochotných pomáhať druhým. Každým získaným 

dobrovoľníkom ochotným pomáhať našim obyvateľom sa toto prostredie zlepšuje

68,5                                   -   € 

46
Združenie na záchranu hradu 

Revište

Obnova vybraných častí hradnu Revište; • zlepšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu v regióne • vznik pracovných miest pre nezamestnaných; • zachovanie kultúrnej krajiny pre 

budúce generácie; • skvalitnenie možností kultúrneho vyžitia pre miestnych obyvateľov. 68,5                                   -   € 

47 CENTRO ARTE
Účelom projektu je obnova meštianskeho domu ako budúceho sídla umeleckého centra s názvom Centro Arte ako verejnoprospešnej inštitúcie zameranej na rozvoj a ochranu duchovných a 

kultúrnych hodnôt. Budova je zapísaná v Ústrednom zozname Pamiatkového fondu v registri nehnuteľných kultúrnych národných pamiatok pod číslom 4011/1. 68,5                                   -   € 

48
Ústredný automotoklub Slovenská 

republika

Prínosom je získanie praktických a teoretických poznatkov z oblasti dopravnej výchovy seniorov, špeciálne zamerané na zvýšenie bezpečnosti seniorov a ZŤP  v cestnej premávke, špeciálne 

v čase pandémie COVID 19. 68,5                                   -   € 

49 OZ Na ľade

Na základe našich skúseností z doterajšej spolupráce s pracovníkmi z detských domovov očakávame: 1. Zvýšenie motivácie u problémových detí prirodzeným spôsobom dosahovať 

akceptáciu najbližšieho okolia 2. Budovanie pozitívneho vzťahu k autoritám v súvislosti s poznaním hraníc akceptovateľného (keďže z pravidla u všetkých detí sú narušené bazálne vzťahy k 

dospelému na základe ich zlyhania v živote, toto je jeden z cieľov, ktorý sa snažíme v spolupráci s odborníkmi z domovov zlepšiť, či vybudovať) 3. Zlepšenie komunikácie detí v 

zariadeniach medzi sebou 4. Skvalitnenie komunikácie s autoritou 5. Schopnosť definovania a rozpoznania pozitívnych vlastností 6. Pôsobiť preventívne na cieľovú skupinu ako nebrať drogy 

(s vyhodnotením) 7. Zanietenie dieťaťa k dlhodobej orientácii na šport ako priamy predpoklad budovania a podpory zdravého životného štýlu aj v budúcnosti

68,5                                   -   € 

50 Zdravie pre ľudí

Hlavným cieľom projektu je podpora, rozvoj a hlavne ochrana verejného zdravia. Zakúpením zdravotníckej techniky sa docieli zvyšovanie  kvality života obyvateľstva v danom regióne 

a skvalitnenie  životnej úrovne pacientov v postcovidovom štádiu liečby. Pacienti sú odkázaní na pomoc a strostlivosť zdravotníckeho personálu aj po prekonaní ochorenia, je potrebná 

rehabilitácia, cvičenia. Ďalším cieľom projektu je nákup ochranných pomôcok pre pacientov aj celý personál, ktorý je v kontakte s Covidovými a postcovidovými pacientami. Prínosom 

projektu je zmierňovať nežiadúce rozdiely v sociálnej a zdravotníckej oblasti.

68,5                                   -   € 

51 Moje šťastné dieťa, o. z.

Skvalitnenie výchovnej starostlivosti o deti s cieľom predchádzania chýb vo výchove, eliminácia sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov. Zefektívnenie a doplnenie 

existujúceho štátneho systému výchovno-vzdelávacej starostlivosti o hospitalizované deti v nemocničných materských a základných školách. Vytváranie priateľského prostredia počas 

hospitalizácie detí a integrácia detí s rôznymi ochoreniami pri tvorivej aktivite a nadviazanie sociálnych kontaktov so seniormi ako možnosť vzájomného podnecovania a pozitívnej 

stimulácie. Zapájanie seniorov do aktívneho života. Nadobudnutie a skvalitnenie rodičovských kompetencií a predchádzanie zlyhaniam vo výchovnom procese a sociálno-patologickým 

javom.

68                                   -   € 

52 Liga za duševné zdravie SR

 Účelom projektu je participácia na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Linka dôvery Nezábudka (LDN) je určená primárne pre dospelých ľudí, ktorí sa ocitli v psychicky náročnej 

životnej situácii, akútnej psychickej kríze, neraz zvažujúci ukončenie života, alebo majú dlhodobejšie psychické problémy.  Mnohí z nich sú obeťami rôznych foriem násilia, diskriminácie, 

čelia osamelosti, kontaktujú nás taktiež blízke osoby ľudí, hľadajúc pomoc pri akútnom zhoršení stavu, prvom ataku ochorenia či rizikovom správaní. Pre efektívnosť tejto služby je 

mimoriadne dôležité jej nízkoprahové nastavenie - nonstop dostupnosť 24/7 , bezplatnosť,  anonymita, diskrétnosť a bezplatnosť, nakoľko tieto faktory významne eliminujú najčastejšie 

bariéry k vyhľadaniu pomoci, ktorými sú  pocit hanby, spoločenskej stigmy, finančná či časová nedostupnosť. Súčasne vytvárajú pre klienta bezpečný priestor, v ktorom nachádza    pomoc a 

podporu, práve v čase, kedy ju najviac potrebuje a odhodlá sa svoju situáciu riešiť. To je výrazným motivačným faktorom aj v nasmerovaní k ďalšej dlhodobejšej a komplexnejšej, alebo 

špecializovanej pomoci. Skúsený poradcovia – odborníci na LDN vedia toto zúročiť a klienta po stabilizácii motivovať, nasmerovať k ďalším riešeniam. Týmto má linka dôvery významný 

prevenčný potenciál vzniku závažných psychických porúch ale aj úmrtí. Odborníci dokážu doslova zachraňovať životy v najakútnejších krízach, psychicky stabilizovať klienta, alebo privolať 

bezprostredne pomoc v prípade ohrozenia života a zdravia sebapoškodzovaním, suicídiom, alebo násilím.  Častými klientmi takýchto služieb sú práve ľudia zo slabšie rozvinutých regiónov, s 

vyššou nezamestnanosťou, nižšou životnou úrovňou, horšou dostupnosťou iných služieb pomoci, napríklad ambulantných pre nedostatok odborníkov, alebo služieb iných pomáhajúcich 

organizácií. Linky majú primárne výrazný prevenčný charakter zhoršenia psychického zdravia a nežiadúceho, seba či iných ohrozujúceho správania u ľudí, sekundárne vplývajú aj na faktory 

ovplyvňujúce  napríklad stratu  zamestnania, ukončenie vzdelania, rozpad rodín, kriminalitu, diskrimináciu, sociálne vylúčenie, či zníženie hospitalizácií. Pandémia len podčiarkla význam 

týchto služieb a potrebu ich rozvoja.

67,5                                   -   € 

53

HCK-výskumno-vývojové, 

informačné a vzdelávacie

 centrum pre pomoc ľuďom 

s viacnásobným postihnutím

Zriadenie vzdelávacieho centra moderného typu v rámci komplexného prístupu k deťom a ich rodičom vo všetkých vekových kategóriách, až po seniorský vek. Centrum bude zamerané na  

osoby s poruchami reči, poruchami pozornosti, poruchami učenia, ďalej bude zamerané na  ZŤP osoby (napr. postihnutie telesné, mentálne, viacnásobné, zrakové, sluchové, autizmus, 

aspergerov syndróm,  Alzheimerova choroba a demencia), prípadne iné poruchy vyžadujúce špeciálny prístup. 67,5                                   -   € 

54 Inštitút Rozvoja, o.z.

Využiť potenciál zanedbaného  nevyužívaného pozemku vo vinohradníckej  lokalite „Dražovská hora“. Vybudovať  komunitné miesto, ktoré bude slúžiť na vzdelávanie, aktivity 

enviromentálneho a kultúrno - spoločenského charakteru s cieľom  upevňovania zdravia a dobrých medziľudských vzťahov. Jeho poslaním bude podporovať a motivovať aktívnu účasť 

obyvateľov na starostlivosti o svoje telesné i duševné zdravie, vštepovať mladej generácii lásku k práci, patriotizmus a tým prispievať k ozdraveniu celej spoločnosti. 
67,5                                   -   € 

55 Občianske združenie Sveržovka

Realizovaním projektu sa dosiahne väčšia informovanosť občanov obce a všetkých, ktorí obec navštevujú, alebo ňou prechádzajú o jednotlivých pozoruhodných objektoch, ktoré sa v jej 

katastri nachádzajú. Informačné tabule dokumentujú zrod a rekonštrukciu objektov a podávajú informácie o veku stavieb a ich autoroch. Informácie sú sprostredkované v slovenskom 

a v anglickom jazyku, pretože neustále pribúda cezhraničných turistov a návštevníkov obce.  Prístrešky a lavičky, ktoré sú osadené v blízkosti týchto objektov, ponúkajú priestor na oddych, 

načerpanie nových síl a relaxáciu jednotlivcov, alebo skupín.

67,5                                   -   € 

56
Občianske združenie U Troch 

Gazdoch

Všetky aktivity projektu vedú k postupnému oživeniu lokality Mlynky (bývalý mlyn), ktoré logisticky spája 3 priľahlé obce Janovce, Kobyly, Tročany a v minulosti bolo hjne navštevované. 

Účelom projektu je realizácia výstavby nového altánku a prestavby sypance ma turistickú útulňu. Prínosom projektu je aj prepojenie ľudského potenciálu obyvateľov 3 obcí – dobrovoľníctva 

pri realizácii predpokladaných aktivít

67,5                                   -   € 
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57 SOCIÁLNY PREŠOV

Projektom zlepšíme vzájomnú informovanosť, komunikáciu, spoluprácu, súdržnosť medzi samosprávami, komunitami obyvateľov v obci Trnkov a medzi obyvateľmi blízkych obcí a to 

prostredníctvom aktivít projektu a to: AKTIVITA č. 1 _ komunitná aktivita zameraná na šport 1.1.zrekonštruovaná a zrealizovaná športová podlaha (živicová) cca 300 m2, ktorá nespĺňa 

parametre na športovanie, 1.2.Stolnotenisové turnaj 3x (pre rôzne vekové kategórie, medzigeneračný turnaj), 1.3.Interiérové zdravotné cvičenia pre obyvateľov obcí  AKTIVITA č. 2_ 

Komunitná aktivita zameraná na budovanie a rozvoj občianskej spoločnosti v obci ako aj blízkych obciach. 2.1.Upravený a zariadený multifunkčný variabilný priestor určený na zriadenie 

knižnice a priestoru na stretávanie sa, 2.2. Komunitné aktivity pre všetkých (živé knihy, kreatívne dielne, diskusie, besedy, workshopy), AKTIVITA č. 3 Jarmok DOBRA - prezentácia 

výrobkov šikovných ľudí z obcí spojená s dobrovoľným predajom, sprievodné aktivity _ Výsledkami projektu bude zrealizovaná zrekonštruovaná špeciálna športová podlaha na interiérové 

športy ako napr. na stolný tenis v budove kultúrneho domu v Trnkove pre tréningový ako aj zápasový proces. Pravidelne organizované stolnotenisové turnaje pre rôzne vekové kategórie z 

obce, ako aj blízkych i vzdialenejších obcí. Priebežne organizované zdravotné cvičenia. Šport je výborným prostriedkov k aktívnemu tráveniu voľného času mladšej, ale aj tej skôr narodenej 

generácií. Obyvatelia obce, ako aj blízkych obcí nemusia za športom cestovať ďaleko. Prostredníctvom športu sa vytvárajú priateľstvá, učíme sa tolerancií, súťaživosti, tímovosti a pod. 

Aktivita 2 _jej výsledkom bude upravený a zariadený multifunkčný variabilný priestor knižnice a priestor určený na stretávanie sa, spoločné tvorenie a pod. V upravenom zariadenom 

multifunkčnom variabilnom priestoru slúžiacom ako knižnica a priestor na stretávanie, spoločné tvorenie a pod. budú pravidelne organizované podujatia pre rôzne vekové kategórie ako napr. 

Živé knihy (zaujímaví hostia), čítačky autorov kníh, kreatívne dielne, diskusie, besedy, workshopy a pod. na rôzne témy na základe špecifických potrieb obyvateľov obce a okolitých obcí. 

Spoločne budeme tvoriť, pripravovať spoločné podujatia pri príloežitosti rôznych sviatkov, udalostí a pod. Aktivita 3 _Jarmok DOBRA - mikroregionálne, regionálne, cezhraničné podujatie 

komunitného charakteru spojené s prezentáciou výrobkov šikovných ľudí s územia spolu so sprievodnými aktivitami.

67,5                                   -   € 

58 Podnik medzitrhu práce, n.o., r.s.p.

Výsledkom z realizácie projektu bude okrem vytvorených a poskytnutých príležitostí znevýhodneným a zraniteľným osobám zamestnať sa a získavať pracovné návyky v zriadenom Centre 

praktického výcviku, aj prispievať k rozvoju ich pozitívneho sociálneho vnímania a zamedziť proces vylučovania jednotlivcov na okraj spoločnosti. Nezisková organizácia, preto v rámci 

projektu bude poskytovať individuálne, ale aj skupinové sociálne a kariérové poradenstvo a realizovať tréningy s cieľom dosiahnuť rozvoj osobnosti a aktivizáciu s cieľom získavať a rozvíjať 

základné sociálne a kľúčové zručnosti a zvýšiť motiváciu k proaktívnemu prístupu pri hľadaní zamestnania. Samotný proces prípravy nezamestnaných a znevýhodnených na trh práce sa 

zameriava nielen na získavanie a zlepšovanie ich pracovných návykov a zručností, ale aj na zvýšenie ich sociálnej gramotnosti, zvýšenie ich občianskeho uvedomenia a sebauvedomenia sa, 

teda aj zvýšenie ich osobnostnej úrovne.

67,5                                   -   € 

59 Ľahší život s diabetom 
Na základe dostupných informácii až 80% pacientov COVID 19, ktorí sú na pľúcnej ventilácií trpí nadváhou. Účelom tohto projektu je vytvoriť odbnornú publikáciu, ktorá pomôže prekonať 

zdravotnú indispozíciu a napomôže k zlepšeniu zdravotného stavu, naštartuje imunitný systém a umožní celkové zlepšenie zdravotného stavu 
67,5                                   -   € 

60 Občianske združenie Spojme sily
Výskumy majú priniesť nové poznatky/informácie o zaniknutom hrade, o jeho pôdoryse, ktorý doteraz nie je známy a vhodným spôsobom v teréne a modernými technológiami ich 

prezentovať širokej verejnosti. Archeológia má skúmať vo vybranej časti areálu strážnu vežu a jej okolie a jej vzťah k hradu. Napojiť areál hradu priamo na Banícke námestie využitím 

zaniknutého chodníka cez podhradie.

67                                   -   € 

61

Občianske združenie Novum 

Naswod

 – Novum Naswod Polgári 

Társulás

Projekt bude predstavovať významný prvok v budovaní kapacít v kultúre a využívaní kultúrneho a ľudského potenciálu územia ležiaceho medzi mestami Nové Zámky a Komárno. Jeho 

úlohou je podpora kultúry v regióne tým, že kultúrnych aktérov spojí v rámci organizácie podujatí (festivalov, sympózií, seminárov, vystúpení). Obstaraním vlastného festivalového zázemia 

vznikne priestor pre vlastné zabezpečenie podujatí. Tým združenie získa voľné zdroje, vďaka ktorým dokáže podujatia obohatiť o väčší počet účinkujúcich, či prezentujúcich umelcov z 

regiónu. Organizovať podujatie znamená zbierať vedomosti o kultúrnych zdrojoch v území. V tomto smere je dôležité poskytnúť zázemie umelcom, aby dokázali zachovať svoj potenciál, 

svoje umenie aj pre budúce generácie. Pokiaľ však umelci nebudú mať kde vystupovať, tak umenie a kúpne tradície regiónu vymiznú. Účelom projektu je preto využiť existujúce kapacity 

územia, predstaviť ich širokej verejnosti a podporovať tak kultúrny kapitál územia. Organizované podujatia pomôžu zabezpečiť spoluprácu medzi kultúrnymi aktérmi a verejnosťou. 

Združenie vďaka projektu osloví občanov regiónu prostredníctvom nasledovných výstupov: V prvom rade sa jedná o obstaranie vybavenia. Konkrétne sa jedná o prenosné pódiu so strechou a 

stany s pevnou drevenou podlahou. Tieto dva prvky umožnia organizovať podujatia v každom počasí a zabezpečiť komfort účastníkom. Vybavenie sa využije v rámci organizovaných 

podujatí, ktoré budú zamerané na oblasti: kultúrne vystúpenia, prezentácie remeselnej výroby, umelecké sympóziá a iné žánre kultúry v regióne. Ďalším výstupom bude možnosť organizácie 

podujatí s vlastným vybavením. Tretím výstupom budú podujatia samotné. Nie ako súčasť projektu, ale jeho dôsledok. Do podujatí budú zapojení obyvatelia regiónu – kultúrne kapacity. 

Vďaka tomu sa zachová kultúrny potenciál územia aj pre budúcnosť. Výsledky projektu budú zaznamenané v zachovaní identity a rozvoji kultúrnej spolupráce.

67                                   -   € 

62
Inštitút pre výskum, technológie

 a kreatívne aktivity – IRTEC n.o.

Projekt nadväzuje na históriu ovocinárstva v obci Pružina  a jej okolí. Naši predkovia sa venovali pestovaniu ovocia (vrátane šľachtenia) pre viaceré účely, či už na priamu konzumáciu alebo 

na ďalšie spracovanie ako sušené ovocie, džemy, lekvár, mušty či výrobu destilátov. Pre zabezpečenie čo najpravidelnejšej produkcie sa museli obyvatelia zaoberať šľachtením odrôd, čím 

výrazným spôsobom prispeli k odolnosti ovocných stromov, pravidelnosti produkcie a zároveň požadovanej kvalite ovocia a možnosti jeho konečného spracovania alebo uskladnenia.  Pre čo 

najväčšiu dostupnosť čerstvého ovocia počas roka boli vyšľachtené skoré a neskoré odrody. Najväčší rozmach ovocinárstva v obci Pružina bol zaznamenaný počas pôsobenia významného 

kňaza Štefana Závodníka okolo rokov 1850-1880. Ten bol významným propagátorom ovocinárstva a včelárstva a tiež bol jedným zo spoluzakladateľov prvého spolku slovenských včelárov. 

Projekt je zameraný práve na znovuobnovenie jeho úsilia a prispenie k opätovnému rozvoju ovocinárstva v obci. Prostredníctvom projektu vznikne možnosť zachovania vyšľachtených 

ovocných stromov pre oblasť Pružiny, kde jednotlivé odrody sú na pokraji vyhynutia a budú sa tak môcť zachovať aj pre budúce generácie.

67                                   -   € 

63 o.z. EMAJAPS

Prínos projektu spočíva najmä v revitalizácii a uvedení kultového bratislavského priestoru s hlbokou históriou a tradíciou do opätovného užívania, s pridanou hodnotou udržania využitia 

priestoru v oblasti kultúrnych a komunitných aktivít. Renováciou priestorov NP JALTA vznikne v Starom meste Bratislavy nový priestor pre komunitné, vzdelávacie a kultúrne aktivity. 

Taktiež sa zvýši hodnota mestského majetku, ktorý je situovaný v srdci Starého mesta a v minulosti bol dlhodobo znehodnocovaný. Potenciál tohto priestoru si pamätajú najmä seniori, ktorí 

spomínajú na bratislavskú tradíciu seniorských tančiarní. Nespochybniteľným prínosom je aj uvedenie do dobrého technického stavu mestských priestorov v pamiatkovej zóne Starého mesta. 

Revitalizačnými prácami, ktoré žiadateľ realizuje v predmetnom priestore sa výrazne zlepší technický stav celej budovy, ktorá aj v dôsledku nedostatočnej starostlivosti zo strany majiteľaa 

správcu budovy bola dlhodobo znehodnocovaná najmä havarijnými stavby na Zdravotechnických rozvodoch, ktoré boli v roku 2020 vymenené a práce prebehli aj v koordinácii so žiadateľom 

tejto dotácie na veľmi dobrej úrovni. Inštalácia ekologických zariadení Vzduchotechniky sa navyše výrazne zníži energetická náročnosť vykurovania tohto priestoru, ktorý bol v minulosti 

vykurovaný plynovým kotlom. Žiadateľ sa zaväzuje inštalovať zdroj tepla získavaný formou tepelného čerpadla a rekuperačnej jednotky.

67                                   -   € 

64 Zruženie mladých Rómov

Hlavné prínosy projektu:- (1) inšpirovať ľudí, ktorých sa to týka (zraniteľné skupiny), že majú možnosť zlepšenia kvality svojho života- (2) ukázať mladým ľuďom čo obnáša “príbeh práce” - 

aké zručnosti sú potrebné a čo treba vedieť pred vstupom na trh práce/výberom povolania - (3) ukázať firmám, organizáciám a inštitúciam, že soc. ekonomika je nástrojom zlepšenia kvality 

života konkrétnych ľudí zo zraniteľných skupín cieľové skupiny: (1) zraniteľné skupiny  obyvateľstva, (2) študenti vstupujúci na trh práce (3) zamestnávatelia a inštitúcie
66,5                                   -   € 

65 Alter Nativa
Účelom projektu je doplnenie unikátneho prírodného a kultúrneho prostredia obce Brdárka o body záujmu, ktoré zaujmú návštevníkov obce a prinesú im prostredníctvom náučného chodníka 

informácie o histórii ako i súčasných aktivitách v obci, prostredníctvom verejnej certifikovanej prírodnej záhrady a opraveného altánku a prameňa v centre obce zase príjemné prostredie na 

odpočinok. 

66,5                                   -   € 

66 OZ Baldmar
Chceme vytvoriť miesto pre odpočinok pri prechádzkach rodín s deťmi s prípadným altánkom i ako zastávku pre cyklistov prechádzajúcich novovybudovaným cyklistickým chodníkom

66,5                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

67
Spojená škola sv. Františka 

Assiského

Environmentálna výchova (ďalej ENV) je zaradená do Školského vzdelávacieho programu ako prierezová téma, to znamená, že sa prelína predmetmi všetkých vzdelávacích oblastí, najmä vo 

vzdelávacej oblasti Človek a príroda, Človeka a spoločnosť, Človek a svet práce a Človek a hodnoty. Cieľom ENV je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností 

a schopností dokáže vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím nielen vo svojom okolí, ale uvedomuje si dôležitosť vnímania životného prostredia, jeho ohrozenia na celom 

svete, ako aj svoju vlastnú zodpovednosť za  stav životného prostredia. Prínosy:  -	zvyšovanie podielu zelene – výsadba úžitkových rastlín; tvorba záhonov, výsadba zelene s nižšími nárokmi 

na závlahu, s neinvazívnymi druhmi rastlín, vytvorenie lepších podmienok pre mestské včelárstvo (osadenie úľov na strechu budovy školy, ide o nový pripravovaný školský projekt, ktorý je 

toho času v škole v štádiu príprav na realizáciu, mestskému včelárstvu sa budú venovať žiaci pod dohľadom skúsených miestnych včelárov) -	znižovanie tvorby odpadu a jeho ďalšie využitie; 

inštalácia zariadení na triedenie odpadu (zberné koše na separoavanie odpadu); -	budovanie kompostérov (využitie kompostovaného biologicky rozložiteľného odpadu na úpravu pôdy/údržbu 

zelene v školskom areáli) -	budovanie ekopedagogických plôch/ ekoučební s využitím prírodných prvkov, technických prvkov (informačné panely, trvalé, resp. dočasné tienenie) -	budovanie 

náučných chodníkov (tvorba bylinkových záhrad/biozáhrad so zavlažovacím systémom na dažďovú vodu)                                                                        -	budovanie prvkov zelenej 

infraštruktúry (budovanie zelených stien)                                                                                -	podpora biodiverzity  (budovanie hmyzích domčekov;  eko – záhradkárčenie)                                                

                -	zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy (organizovanie podujatí, napr. brigáda, súťaže, besedy, environmentálnych informatívnych prednášok, 

workshopov, výstav v rámci školy )

66,5                                   -   € 

68 MOOM

Prínosom projektu bude vybudovanie vhodného miesta, kde môžu aktívne tráviť čas obyvatelia, ale aj návštevníci z celého Slovenska. V obci Likavka nie je vybudované dostatočné množstvo 

lokalít, ktoré by slúžili na aktívny relax a oddych mimo územia obce. Obyvatelia a návštevníci tak budú mať vytvorené podmienky, aby trávili čas v prírode, poznávali tak dôležitosť prírody 

pre človeka. Vybudovaním altánu vytvoríme aj podmienky na spoluprácu s inými organizáciami a inštitúciami v obci (napr. žiaci Základnej a Materskej školy budú môcť navštíviť priestory 

v rámci environmentálnej výchovy). Vytvoríme priestor na rôzne náučné a kultúrno-spoločenské aktivity a viacgeneračnú spoluprácu občanov. Taktiež vytvoríme priestor na oddych pre 

návštevníkov hradu Likava. 

66,5                                   -   € 

69 MAGIKOS

Zlepšenie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva v sociálnej a edukačnej oblasti vytvorením bezpečného miesta, kde by mohli zmysluplne tráviť voľný čas. Našou snahou je 

vytvoriť bezpečné prostredie, ktoré jednotlivci s postihnutím akceptujú, kde cítia spolupatričnosť a pochopenie, kde sa môžu prejaviť a realizovať aj napriek inakosti (niečo dokážem, som tu 

potrebný). Druhotnou cieľovou skupinou sú rodinní príslušníci jednotlivcov s postihnutím, ktorí budú môcť zdieľať svoje pocity, skúsenosti, postoje ... s ostatnými ľuďmi s podobnými 

problémami a osudom.

66                                   -   € 

70 Dolnohorský spolok
Účelom projektu je zachovanie a podpora turistického  potenciálu regiónu Tekov, ktorá je známa najmä chovom koní a organizáciou športových a jazdeckých aktivít, či výchovou k 

agroturistike a prírode ako takej. Účelom projektu je prostredníctvom materiálno-technického zabezpečenia realizovať jazdecké kurzy a agroturistiku s cieľom podporiť regionálny rozvoj v 

lokalite. Ostatnou aktivitou je informačná  kampaň o možnostiach agroturistiky v regióne Tekov Dolný Hron a organizácia turnaja v jazdení. 

66                                   -   € 

71 Presahy, o.z.
Výsledkom projektu bude zrekonštruovanie pôvodných okenných konštrukciií, dverí a brány. Okrem estetického efektu to bude mať aj prínos v podobe ušetrenia energií na vykurovanie 

budovy, ktorá slúži verejnosti ako nezávislé kultúrno-vzdelávacie centrum a čiastočná rekonštrukcia budovy, ktorú postupne plánujeme rekonštruovať celú. 66                                   -   € 

72 EDU

Tento projekt vychádza z premisy: zvýšenie prosperity a kvality života v regiónoch Európskej Únie závisí od kvality diskurzu a rozhodovacích procesoch s priestorovým ukotvením vo 

vybranom území. Prínosom tohto projektu je prostredníctvom cieleného kumulovania znalostí o lokálnom ekonomickom rozvoji a systematickej tvorby tématicky vymedzeného 

diskurzívneho priestoru stimulovať  dopyt po nevyhnutnej zmene konvenčných naratívov lokálneho rozvoja (napr. tzv property-led development). Platforma pre Heterodoxné Priestorové 

Myslenie kladie dôraz na dosiahnutie tejto kvalitatívnej zmeny prostredníctvom jej obsahu v hľadani inovácii, informovaní, vzdelávaní, a sieťovaní, výsledkom ktorého je impakt naprieč 

hierarchickymi úrovnami verejných institúcii. Výsledkom tohto projektu, ktorý si kladie za cieľ vytvoriť v stanovenom čase šesť mesiacov udržateľný predpoklad existencie tejto platformy v 

podobe jej kritickej infraštruktúry a obsahovej základne, bude voľne dostupná, digitálna verzia platformy saturovaná obsahovou zakladňou a tvoriacou sa sieťou uživateľov.

66                                   -   € 

73
Občianske združenie MAS 

Sabinovsko, o.z

Účelom projektu je zlepšenie zdravotného stavu občanov, zabezpečenie ochrany pred nákazou ochorením COVID a vytvorenie dobrých podmienok na jeho elimináciu. Používaním 

univerzálneho prístroja na meranie teploty, detekciu rúška/respirátora a dezinfekciu rúk existuje reálny predpoklad, že pozitívna osoba nevstúpi do frekventovaných priestorov (mestský úrad, 

obecný úrad, školské zariadenie, zariadenie sociálnych služieb, komunitné centrum) a tým sa priamo zamedzí nakazeniu ďalších stoviek užívateľov verejných služieb. Používanie prístrojov 

na dezinfekciu vnútorných priestorov rovnakého typu pomôže celkom odstrániť možnú prítomnosť vírusov v priestoroch najviac využívaných občanmi. Rovnako je dôležité zabezpečiť, aby 

komunita 23 000 obyvateľov z územia MAS prostredníctvom tzv. mäkkých aktivít preťala začarovaný kruh sociálnej izolácie a zhoršeného duševného zdravia. Projekt bude realizovaný 

s cieľom komunitnej spolupráce a socializácie všetkých občanov bez obmedzenia vrátane marginalizovaných skupín. Účel projektu je stanovený prevažne na princípe dobrovoľnosti 

a hospodárnosti potrebných výdavkov.

66                                   -   € 

74

Združenie na pomoc ľuďom s 

mentálnym

 postihnutím vo Vranove nad 

Topľou

Zlepšenie poskytovania sociálnych služieb, zvýšenie kvality pracovno-terapeutických aktivít, zníženie negatívnych dopadov korona opatrení na psychiku hlavne autistických klientov zvýšenie 

spolupráce aj s inými organizáciami ( kluby dôchodcov v regióne, špeciálna základná škola a ďalšie organizácie s ktorými dlhodobo spolupracujeme v sociálno-terapeutickej oblasti) a možné 

prijatie aj nových klientov do zariadenia. 66                                   -   € 

75
Občianske združenia Kolysočka - 

Kolíska

Dokončenie prestavby a vybavenia historického solivarského domu z roku 1900 na materskú školu Kolysočka a úpravu jej okolia. Výsledkom projektu bude vytvorenie možnosti pre 24 detí 

z prostredia rusínskej národnostnej menšiny navštevovať škôlku vo svojom materinskom jazyku. Materská škola Kolysočka tak vytvorí priestor pre zachovanie identity národnostnej menšiny 

a jej kontinuálne odovzdanie ďalším generáciám Rusínov, čím môže spoň malým dielom napomôcť zastaveniu silnej asimilácie rusínskej menšiny v strednej Európe a zvlášť na Slovensku s 

väčšinovými národmi materských krajín.

65,5                                   -   € 

76
Hokejový klub Nové Mesto nad 

Váhom, o. z.

Našimi aktivitami sa snažíme odstrániť  nežiadúce sociálne rozdiely a zvyšovať životnú úroveň v regióne. Naše aktivity majú prínos v cestovnom ruchu, prinášajú občiansku vybavenosť pre 

deti a mládež a rozvíjame telesnú kultúru, šport a turistiku. 65,5                                   -   € 

77 Džatky pre všetko 

Účelom projektu je zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel.

65,5                                   -   € 
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78 OZ Bezpečný prístav

Vrámci opatrení vlády SR smerujjúcich k zamedzeniu šírenia vírusu COVID – 19 zostala značná časť populácie zatvorená vo svojich domácnostiach. Dôsledkom obmedzenia vychádzania 

a voľného pohybu došlo k strate prirodzených pohybových aktivít u detí a dospelých. Boli zrušené všetky hromadné i individuálne pohybové aktivity, vrátane športov. Následkom týchto 

opatrení začala časť populácie priberať na hmotnosti. Keďže tento stav trvá už viac ako rok, je nárast hmotnosti u niektorých jedincov veľmi výrazný, čo ohrozuje ich zdravie. Jedná sa 

v prvom rade o jedincov so sklonom k obezite. No i mnoho tých, ktorí nemali tento problém a žili aktívnych spôsobom života, boli zrazu donútení k pasivite. Nesmieme zabudnúť aj 

jednotlivcov, ktorí stratili prácu, vďaka čomu začali zvýšenú mieru frustrácie kompenzovať zvýšeným príjmom potravy. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli realizovať náš projekt, ktorý má 

pomôcť rizikovým a ohrozeným skupinám znovunaštartovať, či začať pohybové aktivity a cez ne riešiť daný problém. Zameriame sa na cieľové skupiny: deti a mládež od 6 do 17 rokov, 

dospelí, seniori. Aktivity budú propagované pre väčšinovú populáciu – ako prevencia, a tiež pre ohrozené skupiny s rôznym stupňom obezity. Ďalšou skupinou, ktorej chceme pomôcť, sú 

mladí jednotlivci, ktorí počas pandémie získali psychický blok a trpia fóbiou z návratu do bežnej životanej reality po COVIDE. Pre túto skupinu sme pripravili špeciálnu podpornú platformu, 

v ktorej za pomoci psychológov, psychiatrov, lekárov, trénerov a fyzioterapeutov sa budú na tento návrat pripravovať. 

65                                   -   € 

79 Obnovme Gemer, n.o. Zvýšenie rozvojového potenciálu obcí na Gemeri; zachovanie a rozvoj kultúrnych pamiatok na Gemeri; zamestnanie a tréning pracovnej sily z MRK. 65                                   -   € 

80
OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný 

Liptov“

Podrobným preskúmaním územia a vytvorením siete domácich producentov vo všetkých oblastiach produkcie, vidí žiadateľ prínos v tom, že umožní zapojenie miestnych komunít do 

skrátenia potravinového a odberateľsko-dodávateľského reťazca na lokálnej a regionálnej úrovni. Poskytne do budúcnosti priestor aktérom miestnych komunít, prevziať iniciatívu v rámci 

lokálnej produkcie a poskytne priestor pre hospodársky, výrobný a ekonomický rozvoj ich územia využitím vlastných zdrojov. Nakoľko miestne komunity najlepšie poznajú svoje územie a 

tým, že jednotlivé tradičné postupy chovu, pestovania, výroby a spracovania dedia z generácie na generáciu, tento projekt by mal otvoriť priestor aj pre komunitný rozvoj z pohľadu sociálnej 

previazanosti medzi jednotlivými generačnými vrstvami v komunitách. Prínosom by mala byť aj osveta obyvateľstva na lokálnej a regionálnej úrovni v oblasti zdravého stravovania a hlavne 

skrátenia potravinového a odberateľsko-dodávateľského reťazca vďaka možnosti nákupu lokálneho spotrebiteľa priamo od lokálneho producenta. Prínos realizáciou tohto projektu vidia 

žiadatelia aj na niekoľkých iných úrovniach. Prvou je vytvorenie dlhodobej vzájomnej spolupráce v rámci regionálneho rozvoja medzi troma MAS (MAS Dolný Liptov, MAS Stredný 

Liptov, MAS Horný Liptov,) ktoré svojou pôsobnosťou zastrešujú takmer celý Liptov. Druhou úrovňou je vybudovanie trvalej spolupráca medzi jednotlivými aktérmi územia Liptova, teda 

MAS, miestnymi komunitami a lokálnymi producentami, ktorí udržiavajú pôvodné tradičné postupy v rôznych oblastiach poľnohospodárstva a remesiel. Na základe tejto spolupráce vidí 

žiadateľ aj v možnosti podporiť regionálny rozvoj územia priamo jeho obyvateľmi. Cieľovými skupinami sú lokálni a regionálni producenti, obyvatelia územia Liptova na komunitných 

úrovniach a gastro zariadenia na území Liptova. Žiadateľ projekt naplánoval tak, aby bolo, čo najlepšie možné využiť vnútorný rozvojový potenciál územia. Čo, teda znamená, že 

prostredníctvom realizácie tohto projektu, ale aj prostredníctvom budúcich aktivít nadväzujúcich na tento projekt, bude možné podporiť rozvoj hospodárstva celého regiónu, vytvoriť nové 

pracovné možnosti, a teda, aj pracovné miesta na území, čo bude viesť k rozvoju ľudských zdrojov a uľahčí sa tak podpora územnej spolupráce na lokálnej a regionálnej úrovni. Celkovým 

výsledkom projektu by malo byť vytvorenie databázy a priestoru pre aktivity zamerané na regionálny rozvoj miestnymi komunitami za spolupráce s ostatnými zložkami územia. Analytický 

zborník bude vydaný s cieľom informovať širokú verejnosť o zručnostiach ľudí z územia ako o regionálnom bohatsve s dopadom na rozvoj komunít v tejto oblasti.

65                                   -   € 

81
Synagóga Šaštín-Stráže Galerye 

Shul

Účelom projektu je propagácia a rozvoj regiónov v rámci turistickej infraštruktúry. Budovanie turistickej infraštruktúry je potrebné najmä v regiónoch a na územiach, ktoré nie sú v súčasnosti 

navštevované. Prínos žiadateľa pre región je najmä v podpore, ochrane národných kultúrnych pamiatok, turistických pamiatok a významných kultúrnych inštitúcií v regióne. Realizovaná 

aktivita priamo podporí turistickú návštevnosť regiónu, čo sekundárne napomáha poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu a správcovom národných kultúrnych pamiatok v regióne: hotely, 

penzióny, rekreačné a športové strediská, reštaurácie, galérie, múzeá atď. Priamy prínos je teda v:  1. zachovanie kultúrneho dedičstva  2. propagáciu kultúrnych a rekreačných destinácií v 

regióne TTSK    3. prispôsobenie sa moderným trendom v kultúrnej oblasti a priblížení národných kultúrnych pamiatok obyvateľom, návštevníkom regiónu ako aj študentom ZŠ a SŠ v okolí.    

   4. podporu cestovného ruchu v regióne    5. vzdelávanie v oblasti dejín národných kultúrnych pamiatok inovatívnou a zaujímavou formou      6. archiváciu 

65                                   -   € 

82
Občianske združenie MAS TRI 

PRÚTY

Účelom projektu je cieľavedome krok za krokom naštartovať systematický proces ozdravovania klímy a životného prostredia v našom regióne. Hlavným výsledkom bude vypracovaný jasný 

PLÁN OZDRAVENIA KLÍMY MIKROREGIÓNU MAS TRI PRÚTY, ktorý bude základom pre realizáciu rôznorodých opatrení vedúcich ku kvalitnejšiemu, zdravšiemu, odolnejšiemu a 

prosperujúcejšiemu prostrediu pre cca 15-tisíc ľudí žijúcich a pracujúcich v tomto území. Považujeme to za prioritu všetkých priorít, aby sme následne v ďalších etapách už implementovali 

aktivity a riešenia pre ozdravenie krajiny, ľudí, klímy a ekonomiky regiónu. Najprv musíme vedieť, v čom je problém rastu klimatického rizika a straty odolnosti územia aj pred civilizačnými 

chorobami, aby bolo možné navrhnúť využitie vnútorného potenciálu mikroregiónu a naštartovať riešenia, ktoré v priebehu tejto dekády prinesú ovocie nám i celej spoločnosti. Dôkladnou 

analýzou chotárov našich 10 obcí na rozlohe vyše 100 km2 (Abranovce, Drienov, Drienovská Nová Ves, Dulova Ves, Haniska, Kendice, Ličartovce, Ľubovec, Petrovany, Záborské) a 

vnútorného potenciálu mikroregiónu chceme definovať, kvantifikovať a navrhnúť obciam čo treba robiť, prečo to treba robiť, aký bude výsledok, keď to urobíme, koľko to bude stáť, koľko 

času i peňazí na to potrebujeme a tiež aké environmentálne, klimatické, sociálne, ekonomické benefity budú pre občanov, komunity i mikroregión. PLÁN bude obsahovať návrhy a metodiku, 

ako znížiť prehrievanie krajiny, znížiť produkciu citeľného tepla, zvýšiť produkciu poľnohospodárskych plodín vplyvom zvýšenej sekvestrácie uhlíka do vegetácie a pôdy, tvorbu zásob 

vodných zdrojov, ako zabezpečiť prevenciu pred lokálnymi záplavami a suchom, obnovu biodiverzity a rôznorodosti ekosystémov a tiež podporiť vznik pracovných príležitostí v sektoroch 

jednotlivých obcí mikroregiónu.    Súčasťou projektu je aj realizácia konkrétnych riešení v lesnej, poľnohospodárskej i urbanizovanej krajine, ktoré budú základom pre transport týchto riešení 

do celých katastrov mikroregiónu. Budú realizované miestnymi ľuďmi, ktorí budú počas realizácie zamestnaní, ako aj dobrovoľníkmi za asistencie odborného tímu projektu. Budú 

zrealizované 4 základné opatrenia (lesná krajina, poľnohospodárska krajina, urbanizovaná krajina a dopravná infraštruktúra). Typy opatrení a ich lokalizácia budú vybrané v procese 

spracovania návrhov Plánu. Tieto ukážkové riešenia budú základom riešení pre celý mikroregión.     Celý priebeh realizácie projektu, jeho výstupy a výsledky budú prezentované širokej 

verejnosti na záverečnej konferencii, pretože je veľmi dôležité do ochrany klímy zapájať všetkých zainteresovaných. Aj na vidieku. Náš mikroregión je typickým vidieckym prostredím medzi 

dvomi mestami na Východe krajiny medzi Prešovom a Košicami. Tým, že krajinu pretvárame, poškodzujeme, vysušujeme, tým sa v území utlmuje intenzita fotosyntézy a viac CO2 ostáva v 

atmosfére. A tu je základná myšlienka, ako zapojiť zainteresovaných aj vo vidieckej krajine, aby participovali na ochrane klímy. To, čo je hrozbou, môže byť zároveň aj príležitosťou: zmenu 

klímy spôsobuje zvyšovanie koncentrácie CO2 v atmosfére, no je to zároveň základný stavebný kameň všetkých živých organizmov, pretože bez CO2 nebude fotosyntéza. Na to však 

potrebujeme mať v štruktúrach krajiny viac vody. Ukladaním uhlíka (C) do biomasy sa zároveň viac kyslíka uvoľňuje do atmosféry. Vegetácia „vdychuje“ CO2 a vydychuje O2.  Z tohto 

hľadiska je veľkou príležitosťou zapojiť farmárov, lesníkov i všetkých vlastníkov pozemkov a nehnuteľností, aby participovali na sekvestrácii (ukladaní) uhlíka do biomasy, zúrodňovali 

pôdy, znižovali CO2 z atmosféry a tak prispievali k zastavení klimatickej zmeny v mikroregióne, pretože vieme, že zvyšovaním uhlíka v pôde zvyšujeme úrodnosť pôdy. (Aj preto na rovine 

sú pôdy úrodnejšie, pretože sa historický  v pôde kumulovalo viac vody, viac uhlíka sa ukladalo do pôdy a viac humusu sa tvorilo.) Toto je preto ohromná príležitosť, aby sme nebezpečný 

trend klimatickej zmeny premenili na úžitok. Preto potrebujeme vedieť, koľko dažďovej vody odteká z území katastrov obcí, aby sme vedeli, koľko jej môžeme nechať v krajine a aký z toho 

bude úžitok pre zúrodňovanie pôdy, pre ukladanie uhlíka do biomasy, čo to prinesie pre mikroregión a ľuďom v mikroregióne a ako dokážeme zapojiť miestnych ľudí, farmárov i obce do 

ochrany klímy.  

65                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

83 TENENET o.z.

Sieťovaním verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnej pomoci podporou rozvoja sociálneho podnikania v regiónoch SK projekt predchádza sociálnemu vylúčeniu znevýhodnených 

komunít z regionálneho trhu práce. 64,5                                   -   € 

84 Srdcom Strehovčania

Účelom projektu je podpora aktívnej občianskej spo-ločnosti, budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti a rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva, a to cestou funkčného 

využívania v budúcnosti voľných priestorov v polyfunkčnej budove obecného úradu (dnes je tam dočasne zriadený priestor MOM COVID19). Priestory predstavujú chodbu (z nej vznikne 

zasadacia miestnosť a napr. hru stolného tenisu, miestnosť pre detské centrum, skladové priestory pre technické vybavenie a priestory pre zázemie komunitnej činnosti - kuchynka 

s technickým vybavním). Realizácia projektu prinesie možnosti plnohodnotného využívania voľného času a prácu a činnosti jednotlivých komunít pôsobiacich organizovane v obci cestou 

podpory ďalšieho vzdelávania a výchovy detí a mládeže mimo školských osnov a ich ochrany pred nástrahami modernej doby, rozvoja komunitných činností seniorov, mamičiek na materskej 

dovolenie a iných záujmových spolkov a združení v obci. Vytvorený priestor poskytne súčasne možnosti užšej komunikácie záujmových skupín obyvateľov s vedením obce s cieľom ich 

aktívnejšieho zapojenia do života samosprávy a verejného diania. Okrem vytvorenia miesta na stretávanie širokej komunity ako sú mamičky s deťmi, seniori, športovci a pod. chceme časom 

organizovať aj rôzne semináre zamerané na rôzne témy pre cieľové skupiny.

64,5                                   -   € 

85
Regionálna rozvojová agentúra 

Topoľčiansko

Obce a mestá by si mali pre začínajúce programové obdobie 2021 – 2027 (s výhľadom do 2030) vytvoriť plán projektových zámerov, ktorý bude slúžiť ako niečo smrodajné, čo ich privedie 

k stanoveným cieľom a čo im pomôže naplniť priority a víziu budúceho stavu ich samosprávy. Ideálnym nástrojom, resp. dokumentom, ktorý obsiahne všetky aktivity a priority je Program 

hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce. Tento dokument je dôležitý z hľadiska správneho plánovania čerpania finančných prostriedkov nielen z Európskej únie, ale aj štátneho 

rozpočtu a iných dotačných zdrojov. Je v ňom zahrnuté takisto aj plánovanie využitia vlastných zdrojov, nielen finančných, ale aj prírodných, ľudských alebo inštitucionálnych. Účelom 

projektu je poskytnúť starostom, ktorí by si v novom programovom období mali pripravovať spoločný plánovací dokument, práve túto inštitucionálnu a odbornú podporu. Preto sme sa 

rozhodli získať financie prostredníctvom tohto projektu na zabezpečenie prípravy týchto dokumentov pre obce okresov Topoľčany a Partizánske, aby sme im zabezpečili čo najlepšiu odbornú 

pomoc, nakoľko v týchto územiach pôsobíme už dlhodobo a veľmi dobre poznáme ich potenciál. Takisto sme sa podieľali na spracovaní väčšiny existujúcich dokumentovtýchto obcí pre 

obdobie 2007_2013 a 2014-2020. Výsledkom budú teda kvalitné dokumenty, ktoré budú slúžiť veľkému počtu obcí naraz a zároveň sa tým ušetria finančné prostriedky obcí, ktoré by museli 

jednotlivo vynakladať na spracovanie týchto dokumentov.   

64,5                                   -   € 

86 Cyklokoalícia
Účelom projektu je vyššie povedomie a odborná spôsobilosť samospráv v obciach BSK v oblasti dopravného upokojovania s cieľom prispenia k zvýšeniu životnej úrovne a ďalším cieľom 

regionálneho rozvoja. 64,5                                   -   € 

87 Pro RETEST

Projekt reflektuje aktuálnu situáciu a zameriava sa na riešenie reálnych dôsledkov užívania alkoholu a/alebo iných psychotropných látok počas pandémie COVID-19 prostredníctvom 

efektívnych foriem pomoci. Na Slovensku narastá počet ľudí, ktorí nadmerne užívajú alkohol alebo zneužívajú iné psychotropné látky/drogy. Stúpol počet manželských/partnerských 

konfliktov, rodičia zistili, že ich deti užívajú drogy a/ alebo alkohol. Výsledkom projektu je prostredníctvom skupinového poradenstva a telefonického poradenstva zvyšovať ochranu 

verejného zdravia. Výnimočnosť projektu vnímame vtom, že možnosť využitia telefonického poradenstva nie je viazaná na konkrétny región a užívatelia telefonickej linky (osoby závislé, 

rodinní príslušníci závislých, verejnosť, ktorá sa chce informovať o problematike závislostí) ju môžu využiť naprieč Slovenskom. Rovnako aj užívatelia skupinového poradenstva v Bratislave 

môžu žiť/pracovať počas pracovného týždňa, no počas víkendov a sviatkov sa vracajú do svojich domovov na celom Slovensku. Zapojením účastníkov do projektu vnímame reálnu možnosť 

získania pomoci.

64                                   -   € 

88   „Aktívny život“

Realizácia aktivít projektu pre cieľové skupiny zvýši kvalifikačný potenciál a adaptabilitu pracovnej sily. Podporí rovnosť príležitostí na trhu práce v regióne, ako aj možnosť uplatnenia sa na 

trhu práce. Zároveň ukáže cestu k ďalšiemu vzdelávaniu znevýhodnených komunít ako aj možnosti poukázať na dôležitosť neustáleho zvyšovania si kvalifikácie, čo umožní podporu  rozvoja 

regiónu. Naučiť mladých Rómov hygienickým návykom, zodpovednosti k  rodičovstvu, ako aj k vlastnému budúcemu hospodáreniu s finančnými prostriedkami.
64                                   -   € 

89
Prešovská bicyklová skupina 

Kostitras

Skvalitnenie infraštruktúry regionálnych trás, pre pohyb, nie len v čase  postihnutom covid 19, je  potrebné pre dôstojne trávenie voľného času v regióne. Vzhľadom na zvýšený záujem 

trávenia voľného času v regiónoch, komplexné obnovenie orientačných prvkov a doplnkovej infraštruktúry predovšetkým v lesnom prostredí, zvýši pocit bezpečného a komfortného trávenia 

času v prírodnom prostredí Slánskych vrchov. Obnovenie trás s 15 ročnou tradíciou a doplnenie o aktuálne informácie. Definovanie obtiažnosti vybraných úsekov trás podľa Stratégií rozvoja 

cyklodopravy a cykloturistiky Prešovského kraja, bude prvým takýmto presným definovaním na Slovensku. Zároveň obnovou týchto trás budú prepojené nie len regióny východného 

Slovenska, ale dôjde aj ku kvalitnejšiemu  prepojeniu cykloturistickými trasami s Maďarskom a Ukrajinou.Video oboznámi verejnosť o prácach na trasách, o stave pred začiatkom obnovy 

a stave po obnove, zachytením cyklovýjazdu sa spropaguje výsledok projektu ako jeden z produktov kvalitnej infraštruktúry, ktoré doplní orientačná mapa s novými prvkami odporúčaní 

podľa obtiažností vychádzajúcich zo strategických dokumentov PSK. Vytvorenie komplexnej, kvalitnej a verejne dostupnej, turistickej infraštruktúry na území dvoch samosprávnych krajov.

64                                   -   € 

90 Slavonic o.z.

Prínosom projektu je znovuzavedenie sociálnych aktivít do života ľudí uzavretých medzi štyrmi stenami s nemožnosťou ich opustenia. Projekt má  kultúrno – sociálno - spoločenský rozmer. 

Snahou a účelom projektu je okrem eliminácie negatívneho dopadu pandémie a sociálneho odlúčenia seniorov zmeniť vnímanie spoločnosti a naučiť ju prosociálnemu správaniu. Seniori 

v daných zariadeniach niesu trolovia, niesu príťažou ale ľudia ktorí aktívne tvorili našu spoločnosť. 
64                                   -   € 

91
Národné environmentálne centrum 

n.o.

Poskytnúť občanom vidieka jednoduché návody a inšpirácie ako môžu svojou osobnou aktivitou prispieť k dosiahnutiu globálnych cieľov znižovania emisií skleníkových plynov a adaptácie 

na klimatickú zmenu. 64                                   -   € 

92 GLOOM MANAGEMENT

Efektívne a účelové využitie regionálnej spolupráce s partnerom TLM trans s.r.o. , ktorý má priestorové ale aj materiálno technické zázemie v oblasti dopravy na špičkovej úrovni zabezpečí 

požadovanú kvalitu zvyšovania vzdelanostnej úrovne a rozvoja bezpečnej dopravy, mobility sociálne slabších skupín v čase druhej vlny pandémie vyvolanej ochorením nového druhu 

koronavírusu COVID 19. 
64                                   -   € 

93
Fórum pre pomoc starším – 

národná sieť

Od vypuknutia pandémie sa počet volajúcich na Senior linku enormne zvýšil, nakoľko seniori najviac pociťujú dopady pandémie, čo má veľmi neblahý vplyv na ich nielen fyzické, ale aj 

psychické zdravie, celkovo na kvalitu ich života. Najviac ohrození sú seniori žijúci sami v domácnosti. Zákaz vychádzania, nemožnosť kontaktu s rodinou, so susedmi, s inými ľuďmi, 

nedostatok komunikácie, pochopenia, pocit opustenosti, samoty a izolácie zvyšuje tlak na ich psychiku, pociťujú strach, depresiu, napätie a obracajú sa na Senior linku, ktorá je v mnohých 

prípadoch ich poslednou možnosťou na komunikáciu a získanie potrebných informácií a postupov pri riešení ich problémov. Cez Senior linku im však 24 hodín denne poskytujeme aj rady a 

postupy pri dodržiavaní epidemiologických opatrení, informujeme volajúcich o výhodách a potrebe očkovania starších ľudí. Poskytovanú pomoc, informácie a postupy nielen cez telefonickú 

Senior linku, ale aj distribúciou informačných letákov a materiálov, či prostredníctvom prednášok a workshopov robíme za účelom zvyšovania informovanosti seniorov, za účelom zvýšenia 

ich vedomostnej úrovne o nástrahách ochorenia Covid-19, ale taktiež aj za účelom zníženia pocitu samoty, depresií a beznádeje seniorov. Naša poradenská činnosť nahrádza seniorom 

nezáujem a neochotu ich blízkeho okolia, či neschopnosť rodiny a blízkych riešiť ich problémy.

63,5                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

94
Horská služba Veľká Fatra (ďalej 

HS-VF)

Prínosom projektu bude zvýšenie úrovne horskej záchrany v regióne Turca. To sa vo výsledku prejaví zlepšením dostupnosti horskej záchrany, znížením čakacej doby na príchod záchranných 

zložiek, skrátením doby transportu pacienta do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, či k posádke rýchlej záchrannej služby, zvýšením šetrnosti transportu pacienta, ktorý je kľúčovou 

súčasťou reťazca záchrany. Ďalším očakávaným prínosom je zvýšenie bezpečnosti dobrovoľných horských záchranárov pri presune k miestu záchrany ako aj počas pátracích akcií v horskom 

teréne. Dôležitým očakávaným  benefitom je aj rozšírené spektrum možností poskytovania osvety v oblasti tzv. kamarátskej prvej pomoci, ktorá (ak je poskytnutá okamžite a správne ešte 

pred príchodom záchranárov) zásadne zvyšuje pravdepodobnosť prežitia pacienta a znižuje riziko trvalých následkov. Ukážky práce horských záchranárov a inštruktáž poskytnutia prvej 

pomoci budeme už tradične smerovať hlavne do cieľovej skupiny detí a mládeže. Medzi dôležité výsledky patrí a budovanie a údržba horskej turistickej infraštruktúry, ktorá je nutným 

predpokladom rozvoja regiónu Turca.

63,5                                   -   € 

95 MUSICA AETERNA

Účelom projektu je uvádzanie a poznanie vzácnej a málo predvádzanej hudobnej literatúry, ako aj výnimočné diela z oblasti európskej tvorby, predovšetkým diela skladateľov žijúcich alebo 

pôsobiacich v Bratislave, interpretované na historických nástrojoch resp. ich kópiách. Projekt napĺňa vízie regionálnej rozvojovej vízie koncepcie Smart City – Bratislava, rozumné mesto 

2030 a jeho koncepcií v oblasti kultúry (bod.2.10) definovanú ako Duch mesta: mesto s bohatou históriou, tradíciami a kultúrnym dedičstvom so strategickým cieľom: poznávanie, ktoré už 

roky akcentujeme v našej hudobnej činnosti.. V tomto roku  akcentujeme hudobný odkaz významného jubilujúceho klasicistického skladateľa Anton Zimmermanna, ktorého tvorbu 

intenzívne skúmajú a objavujú v celej Európe. Pred každým koncertom je odborná prednáška Mgr. Petra Zajíčka, ArtD, súvisiaca s témou koncertu, objasňujúca spoločenské, historické 

a umelecké kontexty, aj pripomienky k poučenej interpretácii. Prínosom je výnimočný umelecký zážitok umocnený edukačným akcentom. 

63,5                                   -   € 

96 OZ Vagus

Účelom je poskytovanie odbornej pomoci ľuďom, pri riešení ich sociálnej situácie, tak aby boli schopní vyriešiť si dlhy, nájsť si stabilné zamestnanie alebo v niektorých prípadoch pomôcť s 

umiestnením do zariadenia. V prípade prevencie ide o poradenstvo ľuďom po výkone trestu, ľuďom v mestských nájomných bytoch, aby sa neocitli na ulici. Odhadovaný počet ľudí bez 

domova v Bratislave je viac ako 4000 a toto číslo stále rastie. Ponuka a rozsah dostupných služieb nezodpovedajú počtu ľudí bez domova a ani jedna z týchto služieb nepokrýva svojimi 

kapacitami viac ako 11% z celkového odhadovaného počtu. Oblasťou bývania sa zaoberá ešte výrazne menšie percento služieb a práve tieto služby smerujú k reálnemu ukončovaniu 

bezdomovectva. Vzhľadom na tieto dáta je nevyhnutné venovať sa téme bývania a prevencie intenzívnejšie. Celé Slovensko, nie len Bratislava, rieši otázku cenovo dostupného bývania a 

nájomných bytov, ktorých je nedostatok. Získať cenovo dostupné bývanie je pre ľudí bez domova takmer nemožné. Veľa z nich, ale trpí aj tým, že sú inej národnosti, patria k niektorej z 

menšín alebo sú odmietaní na základe zdravotného znevýhodnenia.  Zahraničná, ale aj naša prax dokazuje, že poskytnutie bývania, pozitívne vplýva na motiváciu a vôľu človeka pracovať na 

komplexnom riešení svojej situácie. Tiež sme si vedomí toho, že na celoštátnej úrovni absentuje prevencia pred stratou bývania, pričom táto oblasť zohráva dôležitú úlohu pri riešení 

problematiky vzniku bezdomovectva. V roku 2018 sme spustili pilotný projekt bývania v troch bytoch, z ktorých po dvoch rokoch úspešne opustili projekt, 2 ľudia so stabilnou prácou a 

novými nájomnými zmluvami na komerčnom trhu. V priebehu roka 2020 sme nadviazali spoluprácu s mestom Bratislava. Podpísali sme Memorandum o spolupráci v rámci projektu 

dostupného bývania so sociálnou podporou. Tiež sa podarilo uzavrieť zmluvu o spolupráci s MČ Rača, ktorá pre tieto účely taktiež vyhradila byty. Podarila sa aj spolupráca so súkromným 

sektorom, konkrétne so spoločnosťou DODO. Prví ľudia z pilotného projektu, už takmer rok, vďaka stabilnému zamestnaniu, bývajú samostatne.  V roku 2022 predpokladáme ukončenie 

bezdomovectva ďalších 16 ľudí, ktorí sú momentálne klientmi/kami programu a ďalších minimálne 6-10 ľudí v oblasti prevencie.

62,5                                   -   € 

97 Bethesda Senior, n.o.
Ůčelom je využitie technických prostriedkov prostredníctvom vybudovania parku pre seniorv: za účelom udržania a zlepšenia pohybových schopností seniorv a zabezpečenia pravidelného 

sociálneho kontaktu v exteriéri v kontakte s prírodou a to najmä v dobe trvania ochorenia COVID- 19.  Ako poskytovateľ sociálnej služby,  preto chceme aj v čase krízových situácií vytvárať 

podmienky k podpore a zachovaniu základných ľudských práv a slobôd všetkých osôb.

62,5                                   -   € 

98 eduRoma- Roma Education Project

Projekt je v súlade s podporou regionálneho rozvoja v súlade s  § 3 ods. 1 zákona o podpore regionálneho rozvoja. Účelom projektu je : prispieť k odstráneniu, resp. zmierneniu nežiaducich 

rozdielov v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov.Jednou z hlavných aktivít projektu je doučovanie 

a mentoring rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pre zlepšenie ich študijných výsledkov počas pandémie a súčasne zvyšovanie ich šancí uspieť v kritických prestupných 

ročníkoch ZŠ, aby nemuseli opakovať ročník, najmä z 4. do 5. ročníka a tiež z 9. ročníka na SŠ. Program zastrešuje aj vzdelávanie učiteľov a zástupcov pomáhajúcich profesií. 

Prostredníctvom programu im poskytujeme vzdelávacie kurzy historicko - kultúrnych reálií zo života Rómov a kurzy rómskeho jazyka. Naša práca, nielen s deťmi z MRK a ich mentormi, ale 

aj s pedagógmi z príslušných škôl, bude mať dlhodobý efekt na pokles protirómskych predsudkov, rasizmu a stereotypov, utuží vzájomné medziľudské vzťahy v lokalitách, čo vytvára priestor 

pre odstránenie segregácie.eduRoma od roku 2021 spustila prvý menšinový online magazín na Slovensku, Romano fórum. Cieľom magazínu je podporovať žurnalistiku v oblasti postavenia 

Rómov na Slovensku. Má tiež ambíciu otvárať širšie celospoločenské témy ako sú: rovnosť šancí, spravodlivý prístup ku vzdelaniu, chudoba, diskriminácia či rodová rovnosť. V 

neposlednom rade chce zahájiť a pravidelne moderovať multikultúrny dialóg medzi predstaviteľmi rómskej menšiny a majoritnej spoločnosti na Slovensku.

62,5                                   -   € 

99 Agentúra práce BBSK, n.o.

Projekt je zameraný na zvyšovanie sociálnych, komunikačných a digitálnych zručností obyvateľov z rómskych lokalít mesta Lučenec a okolia. Prínosom projektu je predchádzanie 

diskriminácie rómskych a iných sociálne zraniteľných skupín prostredníctvom poskytovania podpory v nezamestnanosti, poradenstva a zvyšovania základných zručností. Aktivity sú 

zamerané na bezplatnú poradenskú činnosť a pomoc pre obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít v celom okrese Lučenec a ich vzdelávanie s cieľom zlepšenia kvality života. 

Výsledkom projektu je poskytnutie pracovného poradenstva pre 100 nízko kvalifikovaným a sociálne vylúčeným klientov počas prvej polovice roka 2021. V druhej polovici roku 2021 po 

uvoľnení opatrení sa budú 30 nízko kvalifikovaní a sociálne vylúčení klienti zúčastňovať kurzov, zameraných na rozvoj digitálnych zručností.                   

62,5                                   -   € 

100 Poloninský med
Zriadenie plne funkčného regionálneho školiaceho a praktického centra slúžiaceho na vzdelávanie a propagáciu včelárstva v Národnom parku Poloniny. 

62,5                                   -   € 

101
Občianske združenie pre opravu 

kostola v Kameňanoch 

Zvýšenie návštevnosti obce a regiónu, oboznámenie sa verejnosti s bohatou históriou obce a Gemera. Maliarska výzdoba má nadregionálny význam. Kostol po komplexnej obnove, 

interdisciplinárnych výskumoch   a reštaurovaní umeleckohistorických hodnôt bude dôstojne reprezentovať celý región. 62,5                                   -   € 

102 Rozvoj Valickej doliny Revitalizácia a zveľadenie verejného priestranstva atraktívnym a komunite blízkym riešením 62,5                                   -   € 

103
LABORE n. o., registrovaný 

sociálny podnik

Účelom projektu je vytvoriť nové pracovné zázemie už fungujúceho registrovaného sociálneho podniku z dôvodu sťahovania prevádzky do nových priestorov. Predmetom činnosti sociálneho 

podniku je prevádzka cukrárskej výrobne a cukrárne v Rajeckých Tepliciach. V RSP zamestnávame aj osamelých rodičov, ktorí potrebujú zamestnanie šité na mieru ich potrebám pri 

starostlivosti o deti. Sme tiež jediná organizácia, ktorá ponúka zamestnanie znevýhodneným ľuďom v Rajeckom regióne, kde sú niektoré obce vzdialené od Žiliny aj 40 km. Vytvorenie 

pracovného zázemia cukrárskej výrobne je nevyhnutné na udržanie existujúcich pracovných miest znevýhodnených zamestnancov, ktorí inak nemajú príležitosť si v tejto oblasti nájsť prácu.  

V novej prevádzke bude taktiež možné vytvoriť pracovné miesta pre ďalších znevýhodnených zamestnancov (osamelých rodičov, dlhodobo nezamestnaných, v preddôchodkovom veku a 

pod.). Vznikne tu tiež priestor určený na predaj výrobkov občanov z regiónu, ktorí sú znevýhodnení na trhu práce. Účelom projektu je vytvárať rovnaké príležitosti na trhu práce pre 

znevýhodnené a zraniteľné osoby, čím sa zmiernia negatívne dôsledky ich sociálneho vylúčenia. Vytváraním pracovných miest pre ohrozené osoby (osamelých rodičov, dlhodobo 

nezamestnaných, v preddôchodkovom veku a pod.) sa uzatvára kruh komplexnej pomoci týmto ľuďom. Nemenej dôležitým prínosom projektu je pohľad verejnosti na ľudí z ohrozeného 

prostredia.

62,5                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

104
Rodný dom Vincenta 

a Ferdinanda Hložníkovcov

Zámerom projektu je renovácia rodného domu jedných z najvýznamnejších slovenských výtvarných umelcov 2. polovice 20. storočia Vincenta a Ferdinanda Hložníkovcov v ich rodnej obci 

Svederník. Cieľom je obnova domu a následne prezentovanie ich výtvarnej tvorby. Stavebné úpravy rodného domu sa budú diať v niekoľkých etapách. V rámci tohto projektu pôjde 

o renováciu strechy a podkrovia. Tvorba grafika, kresliara, maliara, ilustrátora a vyskoškolského pedagóga (rektora VŠVU) Vincenta Hložníka (1919-1997) charakteristická existenciálnym 

zameraním -tématika jeho prác mala vždy humanistický etický a sociálny charakter, dostane nový rozmer v jeho rodnom dome. Podobne práce Ferdinanda Hložník (1921-2006), ktorý sa 

venoval pedagogickej činnosti ako profesor kreslenia a systematicky sa zaujímať o ilustráciu. Ilustroval učebnice, knihy a pedagogické pomôcky. Dokumentácia ich tvorby a prezentácia práve 

v ich rodnom dome  prinesie nahliadnutie do ich profesného a rodinného prostredia. Bude určená pre širšiu kultúrnu obec, priaznivcov výtvarného umenia a návštevníkov obce. Cieľom je tiež 

pripravovať sprievodné podujatia, výtvarné kurzy, workshopy, a viesť návštevníkov a turistov k estetike, poznaniu dejín umenia a histórie obce a ľudí, ktorí sa v nej narodili a tvorili.

62                                   -   € 

105 Občianske združenie SEJ JES
Zvýšiť povedomie o ovocnom hospodárstve našich predkov v regióne / v rámci budovania náučného chodníka „Okolo Haluzíc“ zachrániť a postupne obnoviť „Sad Lúčky“ s perspektívou 

výsadby dlhovekých starých ovocných odrôd (trvalo udržateľný genofondový sad) orientované na skupinu seniorov a mladé rodiny.
62                                   -   € 

106
Informačné centrum pre osoby

 so sluchovým postihnutím

Sprístupniť informácie v textovej forme, ktoré osoby so sluchovým postihnutím, predovšetkým nepočujúci, z dôvodu svojho ťažkého sluchového postihnutia veľmi ťažko spracúvajú 

(primárne problém čítania s porozumením) do audiovizuálnej formy videozáznamu s titulkami a posun-kami. 62                                   -   € 

107
SIMEON CENTRUM, občianske 

združenie

Umožniť čo najväčšiemu počtu pacientov v terminálnom štádiu ochorenia stráviť posledné dni života v domácom prostredí v kruhu rodiny za odbornej pomoci mobilnej paliatívnej 

starostlivosti.  Zároveň zvýšiť povedomie spoločnosti o možnosti takéhoto dôstojného doopatrovania mimo nemocničných zariadení, čím sa docieli zníženie ekonomického, personálneho a 

materiálneho zaťaženia zdravotníckych a sociálnych inštitúcií.
62                                   -   € 

108 Združenie  FEMAN

Hlavným účelom projektu je – rozvoj turistickej infraštruktúry v lokalite Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO na Spiši, konkrétne v lokalite „Spišská Kapitula“, vybudovanie verejne 

dostupnej doplnkovej infraštruktúry, rekonštrukcia sociálnych hygienických zariadení a stravovacieho zázemia, tak potrebných činností pre realizáciu verejných, turistických, 

sprievodcovských a  kultúrnych aktivít. Realizáciou projektu sledujeme zároveň podporu  prezentácie tvorby, rozvoja, obnovy duchovných a kultúrnych hodnôt zameraných na katedrály, 

konkatedrály, baziliky a pútnické miesta na Východnom Slovensku (KSK a PSK), čo má úzku súvislosť s rozvojom kultúrneho turizmu, náboženského cestovného ruchu a prezentáciou 

sakrálnych a historických pamiatok.Tento projekt sa cielene zameriava na sakrálne a duchovné pamiatky Košického a čiastočne  Prešovského samosprávneho kraja (Spišská Kapitula / 

Spišský Jeruzalem, objavený symbolický rámec kalvárie typu Jeruzalem, kde bola objavená pravdepodobne najstaršia kalvária na Slovensku, o jej výstavbu sa zaslúžili Jezuiti, ktorí naplnili 

na tomto mieste svoj zámer vybudovať kópiu jeruzalemskej kalvárie „Calvario Jerusalem“), mapuje trasu pútnika v stredoveku vychádzajúc z kláštora Leles, smer – Košice – Jasov -Spišská 

Kapitula, prezentuje významné sakrálne pamiatky v meste a v kraji, vrátane interaktívneho nového sprievodného programu pre návštevníkov kraja, pútnikov a záujemcov o kultúru, púte, 

históriu o kultúrne pamiatky, pútnické miesta, drevené kostolíky  a pamiatky UNESCO realizovaná v spolupráci s partnerskými inštitúciami, v spolupráci so školami (chceme ich aktívne 

zapojiť do projektu) a kultúrnymi inštitúciami. Cestovný ruch dokáže vytvárať prakticky najskôr a najjednoduchšie pracovné miesta a zvlášť v dnešnej dobe, poznačenej pandémiou Covid-

19. Európske kultúrne a púte cesty predstavujú v Európe originálne kultúrne produkty, ktoré oslovujú množstvo pútnikov a turistov. Z tohto pohľadu im aj Európska komisia, Európsky 

parlament, členské štáty a Rada Európy venujú veľkú pozornosť. Práve k tomu smeruje aj nami vypracovaný a predkladaný projekt realizovaný aj pri príležitosti 619.výročia vydania buly 

pápežom Bonifácom IX .,  zo dňa 1.marca 1402, ktorá spomína slávne a starobilé košické relikvie, ku ktorým sa konali v stredoveku v Košiciach náboženské púte a 1705 výročí narodenia sv. 

Martina........ V tomto projekte chceme zároveň upriamiť pozornosť turistov na známu historickú cestu „VIA Magna“ ktorá prechádza aj napr. obcou Nižný Slavkov (Prešovský samosprávny 

kraj), spájajúca Šariš s neďalekým Spišom kde pri rekonštrukcii tamojšieho Rímskokatolíckeho kostola narodenia Panny Márie, bola objavená nástenná frezka /maľba z konca 14.storočia - 

sv. Krištofa, ktorú stovky rokov ukrývalo niekoľko vrstiev omietky. Pútnici v minulosti verili, že ak uvidia maľbu svätého Krištofa, ochráni ich to pred zlom.

62                                   -   € 

109 Komunitné centrum Muškát.2004

Zastrešeným pódiom vytvoríme nielen lepšie podmienky pravidelným kultúrnym podujatiam, ale výrazne rozšírime ich ponuku. Uvedomujeme si, že vďaka kultúrnym podujatiam sú si ľudia 

bližší, viac sa spoznávajú, zapájajú. Lozorno patrí k obciam, ktorých demografická štruktúra sa veľmi mení. Pribúda veľa mladých ľudí, mladých rodín, ktorí sa sem sťahujú. Zároveň 

pociťujeme veľkú priepať medzi rôznymi skupinami obyvateľov. Kultúra spája. Uvedomujeme si to aj počas momentálnej pandemickej situácie. Stavbou pódia, ktoré tu roky chýba, 

vytvoríme stabilné miesto na bohaté kultúrne, spoločenské a športové podujatia, a zároveň bezpečný a dôstojný priestor pre účinkujúcich. Chceme napomáhať oživovaniu v minulosti bohatej 

miestnej kultúry, upevňovaniu spolunažívania starousadlíkov a novousadlíkov. Chceme tiež zatraktívniť život v obci nielen pre miestnych obyvateľov, ale podporiť takto aj rozvoj turizmu 

a regiónu. Rozvíjame taktiež spoluprácu miestnej komunity s obcou a spolu vytvárame pre ľudí lepšie a krajšie miesto pre život v nej.

61,5                                   -   € 

110 Pro Castello Comaromiensi, n.o.
Účelom projektu, je odstrániť náletoviny a nahromadenú zeminu z okolia Kasárenskej budovy v NKP Pevnosť Komárno, ako aj odstrániť odpad z pivnice budovy, nahromadený v priebehu 

rokov počas využívania Pevnosti vojskom. Obnova kamenných článkov vstupov a osadenie nových drevených vrát na vstupy do pivnice (4ks) a na bránu Kasárenskej budovy a únikovú bránu 

v hlavnom múre Pevnosti (spolu 2ks)

61,5                                   -   € 

111
Združenie na záchranu 

Lietavského hradu

Účelom tohto projektu je pokračovanie a nadviazanie na minuloročné práce, ktoré úzko súvisia s našim cieľom a tým je zachovanie a  čiastočná obnova hradu Lietava. Na zrealizovanie 

dobrých a predovšetkým viditeľných výsledkov je nevyhutné vytvoriť osem pracovných pozícií na šesť mesiacov. Hlavným prínosom z realizácie projektu je podpora a udržanie pracovných 

miest.

61                                   -   € 

112
Cyklotrial Team Veľké Zálužie, 

Slovakia

Súčasná doba je výrazne poznačená mimoriadnymi opatreniami v dôsledku koronavírusu, pričom mnohé prejavy spoločného zdieľania, stretávania sa a komunitného života boli výrazne 

obmedzené. Masové stretávanie ľudí a široké komunitné stretávanie je v pozadí a do popredia sa dostáva stretávanie ľudí v rámci malých  počtovo limitovaných komunít. Vybudovaním 

nových športových zón sa vytvoria vhodné podmienky práve pre takéto nové komunity. V nich sa môžu stretávať športoví nadšenci, ale aj amatérski či profesionálni športovci, ktorí si na báze 

maločlenných skupín môžu vymieňať skúsenosti a vedomosti a súčasne sa porovnávať v dosiahnutých výsledkoch a navzájom sa motivovať. Vybudovaním nových atraktívnych športových 

zón sa prispeje k budovaniu inkluzívnej a súdržnej spoločnosti. Vytvára sa priestor pre rozvoj voľnočasových aktivít detí, mládeže a profesionálnych športovcov v jedinečnom areáli svojho 

druhu na Slovensku

61                                   -   € 

113 Spoločný záujem, o.z.
Zrozumiteľnou a priateľskou formou priblížiť deťom z MRK potrebu zvýšenej hygieny počas pandémie, ale aj mimo nej a dať návod ako je vhodnú túto hygienu vykonávať. Hovoríme najmä 

o dezinfekcii a čistení rúk. 61                                   -   € 

114 OZ Kúria
Prispôsobenie pôvodne hospodárskej budovy na polyfunkčný priestor, ktorý bude slúžiť na spoločenské stretnutia a ako zázemie pre hlavnú budovu – historický objekt kúrie zo 17. storočia

60,5                                   -   € 

115 Florence n.o. Predchádzanie hospitalizácie paliatívne chorých a prevencia pred covidom, zníženie predčasnej úmrtnosti 60,5                                   -   € 

116 Komunitné Centrum Menšín 

Účelom projektu je zvýšiť šance nezamestnaných z radov MRK a absolventov stredných škôl na trhu práce zabezpečením spolupráce so zamestnávateľmi v okrese Veľký Krtíš a výkonom 

pracovného mentoringu. Výsledkom bude zvýšenie zamestnanosti MRK a absolventov stredných škôl, zlepšia sa podmienky pre vstup do zamestnania, zabezpečiť kariérne poradesntvo pre 

žiakov 8. a 9 ročníkov ZŠ pre výber SŠ. Výkon  osvety v rámci očkovania MRK – zemdzenie šírenia vírusu COVID 19 a zvýšenie šancí pre získanie zamestnania. Motivácia pre študentov 

stredných škôl – pomoc pri získaní štipendia z Rómskeho vzdelávacieho fondu. Vzdelávanie zamestnaných , nezamestnaných, absolventov – pracovná a finančná gramotnosť.

60,5                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

117
Francesco - regionálne autistické 

centrum

Rodiny s autistickým členom sú skrze diagnózu svojho dieťaťa často izolované a vyčleňované zo širšej komunity. Často sa rodina a všetci jej členovia plne prispôsobuje potrebám fungovania 

ich autistického člena. Rodina i zdraví súrodenci tak strácajú blízke rodinné väzby či priateľstvá. Vo svojom údele sa cítia byť osamotení. Žijú život svojho autistického člena, nie svoj 

vlastný. Nemajú možnosti na spoločnú rekreáciu, vzdelávanie s tým, že môžu počas tohto času zveriť svoje dieťa podpornému tímu, ktorý sa o dieťa plnohodnotne postará. Prínosom projektu 

je vytvorenie priestoru na odľahčovacie služby pre rodiny detí s autizmom, víkendové a rekreačné pobyty rodín, viacdenné vzdelávacie a terapeutické aktivity pre rodiny pod vedením 

odborníkov, týždňové či prázdninové pobyty detí a mladých ľudí s autizmom, či športové sústredenia pre našich špeciálnych športovcov. Výsledkom je zmiernenie dopadu diagnózy autizmus 

na fungovanie celej rodiny i jej jednotlivých členov. Postupné začleňovanie rodín do širšej komunity, vytváranie nových priateľstiev a väzieb, upevňovanie rodinných vzťahov, pomoc pri 

vyrovnávaní sa s diagnózou svojho dieťaťa, podpora rodičovských kompetencií, podpora súrodeneckých vzťahov, radosť zo spoločne stráveného času, prevencia depresie, radosť z 

komunitného života a čerpanie sily z komunity a ľudskej vzájomnosti.

60                                   -   € 

118 Asociácia Nepočujúcich Slovenska

Hlavným prínosom projketu je podporiť región a záujem o sluchovo postihnutých prostredníctvom zabezpečenia informačných správ/videií a zvyšovania týchto informácií, ktoré sú 

nevyhnutné v dostupných fomátoch – titulkoch a posunkovom jazyku. Hlavný prínos pri  plnení lokálnej ekonomiky spočíva v ušetrení verejných zdrojov pri potrebe zabezpečenia informácií 

v inom formáte pre sluchovo postihnutých, ktoré potenciální vydávateľa a šíritelia toku informácií nezabezpečujú, ale ani zabezpečiť nedokážu. V súlade s regionálnými a miestnými 

startégiami sa snažíme o aktívne zapojenie do spoločnosti na rovnakom základe s ostatnými bez bariér a v súčinnosti s občanmi, ktorí sú iní, a snažia sa nebyť k spoločnosti „hluchí“ 

o prelomenie toho čo počuť ani nemôžu. Výsledkom projektu, ktorý chceme dosiahnúť je zachovať posunkový jazyk, zviditelniť miestnú komunitu v regione, poskytnuť im kvalitné 

a dostupné informácie šírením na sociálnych sieťach a poukazovať na to, že napriek tomu, že spoločnosť ich možno počuje, ale roumieť IM nechce. Tento cieľ projektu má priamy súvis  s § 

3 ods.1 – kde je hlavným cieľom projektu podpora a dostupnosť služieb pre špecifickú komunitu ľudí – sluchovo postihnutých. Projektom chceme čiastočne odstrániť komunikačnú a 

informačnú bariéru prostredníctvom zvyšovania informovanosti z rôznych oblastí života a dostupných tém aj cez verejné služby. Najvýraznejší dôsledok bariéry je obrovský problém nielen 

získavania informácií ale aj ich spracovávania z okolitého toku informácií, ktoré sú vysielané smerom k občanom na každodennej báze. Na zmiernenie týchto nedostatkov môžu a sú 

vytvorené rôzne mechanizmy pomoci, ktoré môžu tieto handicapované osoby získavať ale len s „otvorenými očami“ – teda zrakom, aby to videli a Nepočuli. Príbehov o „nepočutí“ a živote v 

izolácii nie je veľa a práve tu vidíme priestor aj na podporu komunity v porovnaní s hĺbkou a veľkosťou hluchoty našej spoločnosti k prelomeniu ticha tých, čo nemôžu nezachytia všetky 

informácie a nebudú ich nikdy počuť.

60                                   -   € 

119 Hefaistos n.o.
Poskytnúť turistom a občanom nový pohľad na doteraz nepoznané krásy vodných prvkov v krajine a ich význam pre človeka prostredníctvom virtuálnej prehliadky zaujímavých miest bez 

potreby osádzania informačných tabúľ v krajine 60                                   -   € 

120 Karpatské drevené cerkvi, n. o. 

Zvýšenie ekonomickej výkonnosti, konkurencieschopnosti región a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja. Komplexné využívanie vnútorného rozvojového 

potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov. Rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť 

jeho produktivitu, optimalizovať štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené pracovné miesta. Zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o 

kultúrne dedičstvo regiónov ako základný predpoklad zachovania rôznorodosti národností v tomto multikulturálnom prihraničnom území s Poľskom a Ukrajinou.

60                                   -   € 

121
Rozvoj cestovného ruchu 

Myjavských kopaníc, n.o.

Účelom projektu je vďaka rekonštrukcii altánkov zatraktívniť prostredie Gazdovského dvora, keďže by získali nový vzhľad. Zároveň altánky výmenou podlahy za kamennú, výmenou strešnej 

krytiny a opravou konštrukcie budú plnohodnotne plniť svoju funkciu. 60                                   -   € 

122
Zariadenie pre seniorov Komfort 

n. o.

Podporiť využívanie jestvujúcich možností exteriéru zariadenia pre seniorov v oblasti aktivizácie klientov a zvýšenie protiepidemiologických štandardov.
59,5                                   -   € 

123
Združenie cestovného ruchu 

Veľká Rača Oščadnica

Rozvoj turistickej infraštruktúry, vytvorenie nového náučno-relaxačného priestoru, edukácia detí aj dospelých o ochrane prírody, faune a  flóre zábavnou formou
59,5                                   -   € 

124 Luminosus, n.o.

Vďaka projektu by sme od júla až po december pravidelne organizovali vonkajšie športové a pohybové aktivity pre cca. 500 až 700 žiakov/mládež. Je dôležité, aby sa pohyb stal pre čo 

najviac žiakov súčasťou ich života, pretože posledné mesiace trávili priveľa času zatvorení, sediac pred počítačom, odtrhnutí od spoločnosti ich rovesníkov. Digitálny život mal, bohužiaľ, 

negatívny vplyv na fyzické a duševné zdravie mladých ľudí a v mnohých prípadoch je badateľný aj výskyt digitálnej závislosti. Naše výsledky: - zabezpečíme komplet vybavenie pre letné 

táborovanie pre 20 osôb (kempingové potreby: stany, spací vak, karimatka, športové vybavenie, plášte do dážďa, príbory, sada športových potrieb...), čo najprv bude využívať miestny 

skautský zbor, a dúfame, že počas leta budú čo najčastejšie voziť miestnych mladých ľudí do tábora; - usporiadame päť výletov autobusom pre 45-45 študentov do Vysokých Tatier; - 

zorganizujeme tri výlety autobusom pre 20 - 20 študentov do Slovenského krasu; - počas 10-tich týždňov bude 20 - 20 študentov navštevovať plavecký kurz v najbližšej plavárni, kde je k 

dispozícii aj plavecký tréner, do mesta Sátoraljaújhely, Maďarsko; - dvakrát usporiadame „ľudový tanečný večierok“ pre mladých (30-30 osôb) - po dĺžku 10-tich týždňov vytvoríme možnosť 

pre 20 - 20 študentov (maximálny počet nie je určený) na návštevu Pilates kurzu- zorganizujeme 10 spoločných behov s Bežeckým klubom Veľké Kapušany pre 20-20 študentov (maximálny 

počet nie je určený). Týmto vytvoríme akciu spočtom účastníkov/príležitostí 960.

59,5                                   -   € 

125 Futbalový klub Slovan Žabokreky
Účelom projektu je združovanie komunitných skupín

59,5                                   -   € 

126 Dobrovoľný hasičský zbor Skalité 

Realizáciou tohto projektu získame jednoznačný hmotný výstup, štvorkolku s príslušenstvom, ktorá sa bude využívať počas zásahov, kedy sa členovia DHZ musia presúvať na zásah aj do 

lesov a kopcov, do lokalít, kde je neľahký prístup a kde je potrebné sa dostaviť čo najrýchlejšie. Obec Skalité má rozsiahle katastrálne územie, ktoré je charakteristické osídlením po kopcoch, 

teda po menej prístupných lokalitách a zákutiach. Získaním súčasným trendom zodpovedajúcej štvorkolky rozšírime technické vybavnie DHZ Skalité, ktoré sa bude využívať počas zásahov, 

či na presuny rôznych materiálov, v súčasnej dobe môžeme hovoriť aj o presunoch dezinfekcií a iných ochranných prostriedkov tam, kde to bude potrebné. 

59                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

127 Benitim, o.z.

Pandemické opatrenia spôsobili, že deti a mládež

zostali bez možnosti športovať na športoviskách tak,

ako boli zvyknutí. Navyše už teraz štatistiky ukazujú,

že do športových klubov sa chce vrátiť o 30% menej

detí, ako v nich športovalo pred pandémiou. Rodičia

neboli a nie sú pripravení zvládnuť športovanie detí v

domácom prostredí vo vlastnej réžii. To bol dôvod,

prečo sme prišli s myšlienkou športovej tréningovej

aplikácie. Moderná aplikácia rodičov navedie na

správne zostavené tréningové jednotky, na viaceré

typy cvičení podľa kritérií, ktoré rodič uvedie.

Plnohodnotne rozvíjať športové zručnosti budú môcť

deti jednotlivo, v pároch, v menších skupinkách, ako

aj spoločne s rodičmi. Cviky a tréningy sú okrem

obtiažnosti rozdelené a nakombinované podľa veku,

podľa toho, či bude tréning prebiehať v exteriéri

alebo interiéri, ako aj podľa možností a sortimentu

pomôcok, s ktorými rodina/skupina disponuje. Na

internete je veľa videí s rôznymi cvikmi, ale aplikácia

bude určená primárne deťom a ich rodičom tak, aby

bola rýchlo a pohodlne dostupná a najmä aby bola

personalizovaná. Obsah jednotlivých tréningov, cviky

a ich prevedenie budú prispôsobený aj veku a

aktuálnym fyzickým schopnostiam konkrétneho

užívateľa. Aplikáciou chceme dosiahnuť prehľadný,

variabilný balík cvikov, s možnosťou sledovania

Účel projektu

(prínos/výsledok z realizácie

projektu, ktorý je možné

dosiahnuť)

svojho napredovania

a

59                                   -   € 

128 AMOS n.o.

Účelom projektu je vybudovanie čističky odpadových vôd  v zariadení AMOS n.o. za účelom ochrany životného prostredia v okolí. V súčasnosti zariadenie využíva septik fungujúci na 

princípe štrbinovej čističky. Zabezpečením čističky odpadových vôd dôjde k ochrane prostredia a k obmedzeniu vplyvov poškodzujúcich životné prostredie. Čistička odpadových vôd má 

pozitívny výsledok na životné prostredie, pracuje na princípe biologického rozkladu látok mikroorganizmami. Ďalšou výhodou je  ekonomická stránka, keďže prevádzka  čistiarne nevyžaduje 

pravidelné odčerpávanie odpadovej vody ako žumpa, čo predstavuje úsporu nákladov. Pre Centrum sociálnych služieb AMOS n.o. by bolo výhodnejšie sa napojiť na kanalizáciu, ale keďže 

v obci kanalizácie nie je vybudovaná, sme sa rozhodli o vybudovanie čističky pri zariadení. Zariadenie sociálnych služieb využije čističku odpadových vôd aj počas ďalších rokov jeho 

fungovania. Vybudovanie čističky odpadových vôd bude mať dopad nielen na ochranu životného  prostredia v okolí, ale aj na možnosť zariadenia aj naďalej poskytovať komplexné kvalitné 

služby prijímateľom sociálnych služieb ako celku.                                           

58,5                                   -   € 

129 Upracme Slovensko

Prínosom projektu občianského združenia Upracme Slovensko je prostredníctvom aktivít v regióne, ale aj na celom Slovensku, predchádzať vzniku čiernych skládok, ako aj podporovať 

správne triedenie a recykláciu odpadu, a to prostredníctvom online edukácie, ale tiež osobných stretnutí. Taktiež spájanie dobrovoľníkov a organizácií, realizácia upratovacích udalosti na 

likvidáciu čiernych skládok s pomocou aplikácie TrashOut, udržateľnosť a zveľaďovanie životného prostredia, motivácia dobrovoľníkov a širokej verejnosti, vzdelávanie v environmentálnej 

oblasti a spájanie miestnych komunít, mládeže, rodí pre spoločné verejnoprospešné aktivity.

58,5                                   -   € 

130
OZ "Rodičia deťom ZŠ s MŠ 

Tureň"

Účelom je zabezpečenie rozvoja územia a nadviazanie spolupráce s ďalšími komunitami a za účelom plnenia spoločenskej spolupatričnosti, kultúrneho vyžitia a spolužitia rôznorodej 

spoločnosti. Dlhodobá udržateľnosť spoločenského súžitia a fungovania pôvodných a nových obyvateľov. Projekt zabezpečí modernizáciu existujúcich priestorov, ale hlavne vytvorí nový 

príjemný, vzdušný, zelený priestor s vhodnými a lákavými podmienkami pre naplnenie cieľov, ktorými sú znovu začatia spoločenského vyžitia mladých rodín s deťmi a udržaním budúcich 

generácii. Príprava priestoro vhodných  na ďalšie vzdelávanie najmladších obyvateľov obce ako aj hostí z okolitých obcí a vzdelávacích inštitúcií.

58,5                                   -   € 

131 Linka detskej istoty, n. o.

Primárne: Mladí ľudia a deti budú mať možnosť sa na Linku pomoci dovolať 24/7 non-stop, bezplatne a anonymne a získať odborné dištančné podporné psychologické, sociálno-právne a 

prevenčné poradenstvo, ako i informácie a krízovú intervenciu. V rámci poskytovania našich služieb – často ako forma prvého kontaktu pre deti a mladých ľudí, nám ide o kvalitnú 

komunikáciu. O vytvorenie dôvery a bezpečného nehodnotiaceho prostredia, v ktorom môže dieťa či mladý človek vyjadriť svoje potreby, názory, obavy, či problémy bez rizika 

nerešpektovania jeho osobnosti, podceňovania závažnosti jeho obáv, problémov, alebo podceňovania intenzity jeho potrieb, a kde sú naši poradcovia pripravení kedykoľvek sprevádzať dieťa 

či mladého človeka pri riešení jeho problému a spoločnou analýzou s nimi hľadať riešenia, mobilizovať ich a posilniť ich kompetencie. Ľudia sú v časoch pandémie vystavení zvýšenému 

psychickému, sociálnemu i ekonomickému stresu a mnohí prežívajú, strach, obavy, krízu, depresiu, smútok, zdravotné problémy, násilie – očakáva sa preto, že aj v týždňoch a mesiacoch po 

pandémii bude pretrvávať akútna potreba odborného dištančného podporného psychologického, sociálno-právneho a prevenčného poradenstva, ako i potreboa poskytovania informácií a 

krízovej intervencie. Keďže práve deti a mladí ľudia sú v náročných a záťažových situáciách ešte viac zraniteľnejší ako dospelí – je preto nutné, aby tu pre všetkých, ktorí to potrebujú bola 

Linka pomoci k dispozícii v 24/7 non-stop režime, teda 365 dní v roku (vo dne aj v noci, cez týždeň aj cez víkendy aj počas všetkých sviatkov), a to bezplatne a pri dodržiavaní dôvernosti a 

obojstrannej anonymity. Sekundárne: Aj dospelí kontaktujúci našu Linku pomoci v záujme detí a mladých ľudí budú mať možnosť získať špeciaizované odborné psychologické i sociálno 

právne poradenstvo. Nadväzujúc tak na našu 25-ročnú činnosť poskytovania odborného dištančného poradenstva a neutíchajúci dopyt po našich službách čo potvrdzuje každoročne 

zaznamenávaných viac ako 100 000 kontaktov detí a mladých ľudí ako i dospelých kontaktujúcich Linku pomoci v záujme detí a mládeže. Terciálne: V rámci zabezpečenia odborného 

vzdelávania, výcviku a akreditovaných externých supervízí pre poradcov Linky pomoci sa posilnia ich odborné zručnosti, získajú ďalšie vedomosti a tak sa skvalitní aj poskytovanie našich 

služieb - podporného poradenstva dištančnou formou pre deti a mladých ľudí.

58,5                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

132 Čľupko

Účelom projektu je zabezpečenie služieb využívania krytého plaveckého bazéna v meste Rožňava a jeho okolí. Nakoľko sa v Rožňave ani v jej blízkom okolí nenachádzajú podobné 

zariadenia, ktoré by poskytovali rovnaké alebo obdobné služby, občianske združenie Čľupko by chcelo zabezpečiť pravidelný prístup k danej plaveckej infraštruktúre pre rozvoj pohybových 

zručností detí a širokej verejnosti, čo je zároveň aj požadovaným výsledkom projektu. Predkladaný projekt predstavuje pilotný projekt Žiadateľa, ktorým prispeje ku komplexnému 

využívaniu vnútorného rozvojového potenciálu územia. Projekt prispeje aj k zvýšeniu zamestnanosti v regióne ako aj k ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia.

58,5                                   -   € 

133 Komora obrody rómskeho národa

Účelom projektu je zmeniť  životne prostredie“ krok za krokom „ k lepšiemu  v rómskych osadách   v obciach ,najmä tam, kde je to umožnené a kde sú na to primerane podmienky. Našim 

cieľom v projekte bude   aktivizovať k tomu   komunitnu verejnosť spôsobom, aby sa naučili   svoje životne   prostredie, v ktorom žijú zveľaďovať ,chrániť  a udržiavať .Dôvodom je to, že  

toto prostredie  temer v každej  rómskej komunite- osade je extrémne znečistené.  Ľudia nemôžu dobre žiť, ak je životné prostredie  v zlom stave. Náklady  na likvidáciu znečistenia  budú 

rasť a budú naďalej spôsobovať sociálne problémy. To je neakceptovateľná skutočnosť  a musíme   sa  so snahou usilovať  o zmenu návykov  a motivačnými aktivitami   dospieť  k 

vybudovaniu udržateľnej budúcnosti. Projekt  ma ambície formovať  tento cieľ udržateľného rozvoja  komunít v spoločnom priestore v každej obci s citlivým riadením, usmerňovaním a 

prelínaním ekonomických ,sociálnych a environmentálnych aspektovÚčelom projektu je zmeniť  životne prostredie“ krok za krokom „ k lepšiemu  v rómskych osadách   v obciach ,najmä 

tam, kde je to umožnené a kde sú na to primerane podmienky. Našim cieľom v projekte bude   aktivizovať k tomu   komunitnu verejnosť spôsobom, aby sa naučili   svoje životne   prostredie, 

v ktorom žijú zveľaďovať ,chrániť  a udržiavať .Dôvodom je to, že  toto prostredie  temer v každej  rómskej komunite- osade je extrémne znečistené.  Ľudia nemôžu dobre žiť, ak je životné 

prostredie  v zlom stave. Náklady  na likvidáciu znečistenia  budú rasť a budú naďalej spôsobovať sociálne problémy. To je neakceptovateľná skutočnosť  a musíme   sa  so snahou usilovať  

o zmenu návykov  a motivačnými aktivitami   dospieť  k vybudovaniu udržateľnej budúcnosti. Projekt  ma ambície formovať  tento cieľ udržateľného rozvoja  komunít v spoločnom priestore 

v každej obci s citlivým riadením, usmerňovaním a prelínaním ekonomických ,sociálnych a environmentálnych aspektov rozvoja v regiónoch so žijúcimi   rómskymi  komunitami v 

dlhodobom horizonte. Ekonomická a sociálna kohézia bude mať priamy dopad tak na ochranu životného prostredia, ako aj na to v akom prostredí  ľudia žijú a aj na ich životný štýl ako ľudí s 

nižšími príjmami. Z pohľadu budúce vývoja nepriaznivá sociálna situácia, prehlbujúca sa chudoba v dôsledku reštriktívnej sociálnej politiky budú v kombinácii so stále pomerne výrazným 

rastom populácie zvyšovať tlak na životné prostredie ako alternatívny zdroj obživy a príjmov. To môže prispievať k ďalšiemu zvyšovaniu napätia medzi touto minoritou a majoritným 

obyvateľstvom. Citeľne je vidieť prehlbujúcu sa chudobu ako dôsledok sociálne reštriktívnych opatrení, nedostatok alternatív a pracovných príležitostí  čo naďalej oslabuje sociálny kapitál 

Rómov a ich zraniteľnosť v rozhodovacích procesoch na miestnej regionálnej úrovni. V situácii jasných majetkových práv  a prístupu na miestnej úrovni by si projekt žiadal, aby samospráva 

podporila podobne projekty  pre Rómov. Za základe popísaných aspektov vzťahu chudoby a životného prostredia so špecifickým zameraním na extrémnu situáciu Rómov sme navrhli tento 

projekt  s nasledujúcimi  krokmi:•	Zahrnúť Rómov do manažmentu a ochrany prírody a vytvárať pocit spoluvlastníctva prírodných zdrojov•	Zvyšovať environmentálneho vedomia a 

informovanosti  Rómskeho etnika•	Vytvoriť koncepciu tvorby pracovných miest v úprave a manažmente regiónu ,  práce v odpadovom hospodárstve•	 eko-práce, pestovatelské  práce by mohli 

predstavovať šancu aj pre nízko kvalifikovaných ľudí a prispieť súčasne k napĺňaniu environmentálnych politík

58,5                                   -   € 

134

Ekotrend Slovakia 

- zväz ekologického 

poľnohospodárstva

Zavedenie certifikačného systému finalizácie a predaja vlastných produktov od prvovýrobcu k spotrebiteľom v spolupráci s obcami PSK.

58,5                                   -   € 

135 Mládež pre Krista - Slovensko

Pri práci s mládežou sa stretávame s mladými ľuďmi v náročných životných situáciách, ktorým nedokážeme efektívne pomôcť prostredníctvom poradenstiev, pretože prostredie, v ktorom 

žijú, bráni ich rozvoju. Často sú obeťami trestných činov, výchovného zanedbania, tráum, po liečbe závislostí, po odčlenení sa z rizikových skupín(radikálne skupiny, rasový a politický 

extrémizmus, náboženské kulty, sekty) alebo mladí ľudia zo sociálne znevýhodneného prostredia. Efektívne riešenie tohto problému vidíme v pobytovom dobrovoľníckom programe s 

pravidelným odborným poradenstvom a komplexnou starostlivosťou s cieľom následnej socializácie. Dobrovoľnícky program, ktorý fungoval v našom centre už doteraz, by sme chceli 

skvalitniť, prispôsobiť cieľovej skupine, rozšíriť o služby poradenstva a terapie, individuálneho sprevádzania a podpory v oblasti socializácie. Chceme vytvoriť bezpečné miesto s atmosférou 

prijatia, v ktorom by mohli mladí ľudia ohrození sociálnym vylúčením efektívne čeliť svojim problémom, prijať odborné psychoterapeutické, špeciálno-pedagogické a kariérne poradenstvo, 

zapojiť sa do dobrovoľníckej činnosti, rozvíjať svoje obdarovania a po čase sa vrátiť do plnohodnotného života, v ktorom už budú schopní čeliť tlaku svojho okolia. V rámci tohto projektu 

by sme radi zabezpečili pre dobrovoľníkov - klientov zdieľané ubytovanie a stravu, pokryli náklady na psychoterapeutické poradenstvo a náklady spojené s prácami, ktoré budú dobrovoľníci 

vykonávať. Cieľom je nielen poskytnúť klientom psychoterapeutickú podporu, bezpečnú komunitu a aktivity zamerané na osobnostný rozvoj – chceli by sme nad rámec tejto starostlivosti 

zapojiť klientov do aktívnej zmysluplnej činnosti, ktorá prináša skutočnú pozitívnu zmenu v regióne a v spoločnosti. Dobrovoľníci budú pracovať podľa individuálnych plánov a schopností, 

podľa možnosti 8 hodín denne v pracovných dňoch a budú zapojení do prípravy letného festivalu CampFest pre cca 2000 ľudí, úpravy a čistenia verejných priestranstiev, starostlivosti o 

zvieratá a pomoci pri organizácií aktivít o.z. MPKS.

58,5                                   -   € 

136 ZSS Nestor o.z.
Modernizácia sociálnej infraštruktúry a podpora inkluzívneho prostredia v zariadení sociálnych služieb v regióne Dolnej Oravy. Prostredníctvom projektových aktivít bude zabezpečená úplná 

bezbariérovosť, vytvorený priestor pre inovatívne aktivity pre seniorov a nové možnosti rozvoja a udržiavania sociálnych kontaktov na lokálnej úrovni. 58                                   -   € 

137 Folklórny súbor ILOSVAI

Bezprostredný úžitok realizácie aktivít projektu spočíva v ochrane a zachovaní kultúrneho dedičstva regiónov a sídiel v súlade s regionálnymi a miestnymi stratégiami. Činnosť folklórneho 

súboru ILOSVAI je v plnom súlade s regionálnymi a miestnymi stratégiami (PHRSR) https://web.vucke.sk/files/sk/kompetencie/kultura/koncepcne-

materialy/koncepcia_rozvoja_kultury_2019.pdf Výsledkom zrealizovanej aktivity zo žiadosti bude zvýšená návštevnosť podujatí, ktoré ILOSVAI organizuje. Zvýšenie životnej úrovne 

obyvateľov v najmenej rozvinutom okrese Košice – okolie.

57,5                                   -   € 

138

Slovenský zväz nepočujúcich 

(práve pár dní dozadu

 sa odsúhlasila zmena názvu, ktorá 

ešte nie je oficiálna

 a je to nový názov Slovenský 

zväz posunkujúcich)

V rámci projektu sa zabezpečí podpora a zvýšenie kvality života nepočujúcich osôb na Slovensku prostredníctvom zabezpčenia online tlmočenia v slovenskom posunkovom jazyku. Tento 

úkon zabezpečí prístup zraniteľnej skupiny osôb ku komunikácií a infomáciam ako základným ľudským právam. Nepočujúce osoby, ktoré stratili sluch pred osvojením reči žijú vo veľkej 

miere v sociálnej a komunikačnej izolácií a práve profesionálna podpora tlmočníkov a projektového tímu umožní týmto ľuďom z akéhokoľvek miesta pripojiť sa cez internet a vlastné 

zariadenie na tlmočníka posunkového jazyka a takto sa vytvorí komunikačný most a vzájomné porozumenie. V tomto pandemickom čase sú Nepočujúci viac odkázaní na prijímanie 

informácií cez zvuk a písaný text, a preto online tlmočenie na diaľku odbúra všetky komunikačné bariéry.
57,5                                   -   € 

139 therun.sk, o.z.

podpora športu, zdravého životného štýlu, vytvorenie športovej komunity s pozitívnym dosahom na mládež a deti; zviditeľnenie jednotlivých krajov cez ktoré vedie trasa – Košický, 

Prešovský, Žilinský, Trenčiansky, Trnavský a Bratislavský kraj; poukázanie na prírodné, historické a kultúrne pamiatky SR; podpora domáceho i zahraničného cestovného ruchu v SR; 

podpora charitatívnych organizácií (každý tím beží za vybranúorganizáciu); súčasťou podujatia je mediálne pokrytie a dosah prostredníctvom mediálnych partnerov (RTVS, Radio Slovensko, 

Zelená Vlna, tlačené médiá, sociálne siete...), čím pozdvihneme povedomie krajov; objavenie, zmapovanie a zdokumentovanie nových bežeckých, cyklistických a turistických trás naprieč 

Slovenskom; aktívna ochrana životného prostredia (čistenie bežeckej trasy od odpadkov a ďalšie eko-aktivity podporujúce vzdelanie občanov aj v tejto téme)

57,5                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

140 OZ Otvorená budúcnosť

Účelom projektu je liečiť a skvalitniť život pacientom trpiacim dlhodobou formou ochorenia COVID 19 ako i ťažkým priebehom post covidového syndrómu prostredníctvom komplexného 

programu terapie a rehabilitácie. Projekt má dve hlavné cieľové skupiny: pacientov s dlhodobým covidom a pacientov s ťažkou formou post covidového syndrómu. V neposlednom rade je 

účelom projektu i odľahčenie ťažko skúšaného zdravotníctva, ktoré sa musí zameriavať najmä na akútnych pacientov v ohrození života.
57,5                                   -   € 

141 VSP – Stredný Gemer
Zviditeľnenie územia MAS VSP – Stredný Gemer, jej atraktivít a zvýšenie povedomia verejnosti o možnostiach spoznávania menej známych zaujímavostí a zabudnutých kútov regiónu.

57,5                                   -   € 

142 Paradox X o.z.
Poskytnúť občanom a návštevníkom jednoduchý návod a inšpiráciu ako môžu prostredníctvom mobilnej aplikácie spoznávať a zároveň prispieť k spopularizovaniu kultúrnych pamiatok 

v obciach.
57,5                                   -   € 

143
Svetové združenie bývalých 

politických väzňov

Budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti. Podpora demokracie. Boj  proti šíreniu dezinformácii. 
57,5                                   -   € 

144
Archanjel Michal Turie Občianske 

združenie

Starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel
57                                   -   € 

145
Občianske združenie Pre rozvoj 

obce Tuhár

Našim cieľom je vytvoriť priestor v opravenom tradičnom vidieckom domčeku pre vznik silnej komunity, ktorá bude nositeľom i pokračovateľom učenia o živote našich predkov a tradičnej 

ľudovej kultúre. Pri svojej činnosti plánujeme osloviť aj Slovákov žijúcich v zahraničí, vďaka čomu by sme vytvorili multikultúrne prepojenie šíriace naše domáce hodnoty a zručnosti. V 

rámci činnosti kultúrno-rozvojového centra odprezentujeme i regionálnych producentov a remeselníkov, ktorí aj v súčasnej neľahkej dobe hl'adajú alternatívne  spôsoby, ako pokračovať vo 

svojej činnosti. Plánujeme pri organizovaní work-shopov spolupracovať aj a Novohradským múzeom a galériou v Lučenci, Novohradským osvetovým strediskom v Lučenci, združením 

Región Neogradiensis, z. p. o. (koordinátor regionálneho značenia) a v s Domom Matice Slovenskej Lučenec.

57                                   -   € 

146 OZ Hrad Hronsek

Účelom vyhotovenia Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je urbanistické, architektonické,  technické a inovatívne riešenie areálu Renesančného kaštieľa – podhradia s témou 

 stvárnenia slovenskej dediny. Podhradie bude verejným priestorom pre organizovanie kultúrnych i vzdelávacích podujatí. Infraštruktúra areálu a plánované organizovanie kultúrnych podujatí 

návštevníkov pamiatky a podhradia prenesú  v čase do obdobia života našich predkov. Verejný priestor zaujme všetky vekové kategórie návštevníkov.
57                                   -   € 

147 Charita Šenkvice, n.o.
Účelom projektu je zabezpečiť na vyššej technickej úrovni starostlivosť o ťažšie mobilných až imobilných klientov prostredníctvom použitia dostupných technológií, ktorými sú v tomto 

prípade monitorovacie náramky, uľahčenie života takýmto pacientom.
57                                   -   € 

148
PRAMEŇ NÁDEJE - ZSS 

SAMARITÁN

Zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb
56,5                                   -   € 

149
Občianske združenie 

ARCHANGELOS

Poskytovať bezplatné odborné online telefonické a emailové poradenstvo, prakticky riešiť individuálne problémy spojené s dopadom COVID-19. Poskytovať psychickú podporu v čase 

pandémie i po nej za účelom zachovania čo najlepšieho psychického zdravia ovplyvňujúceho celkový zdravotný stav onkologicky chorých pacientov a ich blízkych. Viesť online 

svojpomocné skupiny na týždennej báze a individuálne poradenstvo v stanovenom čase a na základe akútnych potrieb onkologických pacientov a ich blízkych. Projekt je zameraný na 

zdravotne znevýhodnené skupiny a rizikové skupiny a na v dôsledku pandémie sociálne odkázané skupiny. Pandémia je s nami už vyše roka a nielen na Slovensku bol zaznamenaný rozmach 

úzkostných porúch, ktorý je sedemnásobne vyšší než pred pandémiou a narušuje v spoločnosti zabehnutý systém, našu slobodu a pracovný režim. Strach a úzkosť má negatívny vplyv na 

psychickú pohodu dospelých i detí. Znížený sociálny kontakt vyvoláva pocity izolácie a osamelosti, a to zvyšuje strach, stres a úzkosť nielen z primárneho onkologického ochorenia. Navyše 

je už dokázané, že po odznení pandémie sa v spoločnosti objaví posttraumatický stresový syndróm.

56,5                                   -   € 

150 Renesančný kaštieľ PNV
Účelom projektu bude rekonštrukcia múra, ktorý obkolesuje renesančný kaštieľ v Pečovskej Novej Vsi. Prínosom bude zachovanie pôovdného muriva ale aj ochrana areálu jedinečného 

kaštieľa, ktorý je jediný svojho druhu v Európe a chodia ho obdivovať aj zahraničný návštevníci. 
56,5                                   -   € 

151 O.Z. Slovensko v pohybe
Hlavným cieľom projektu NEO/Rovas je „materializácia“ (časti) virtuálnej ekonomickej hodnoty, ktorú dobrovoľníci vytvárajú a ktorej hodnota je globálne odhadovaná na viac ako 1 bilión 

USD ročne. Druhou skupinou cieľov je zvýšiť účasť verejnosti na dobrovoľníckych projektoch a skvalitňovanie výstupov z takýchto aktivít. 56,5                                   -   € 

152 IPčko

Vďaka realizácii predkladaného projektu budeme reagovať na aktuálnu potrebu ľudí po dostupnej prvej psychologickej pomoci zabezpečením nonstop prevádzky anonymnej Krízovej linky 

pomoci, Krízového intervenčného tímu v ďalších dvoch krajoch Slovenska a v kontaktných krízových miestach na Západnom, Strednom a Východnom Slovensku. Aktuálne na našich linkách 

pomoci zaznamenávame 33% nárast depresívnych symptómov u mladých ľudí, ako sekundárneho následku pandémie COVID-19 a pocity obáv a neistoty z návratu do bežného života. 

Navýšením počtu odborných kapacít zabezpečíme väčší počet odborníkov, ktorí sú nonstop k dispozícii ľuďom s duševnými ťažkosťami a posilníme počty poradcov v kritických časových 

úsekoch, v ktorých nás ľudia s duševnými ťažkosťami najčastejšie kontaktujú s tými najnáročnejšími témami - myšlienky a pokus o samovraždu, domáce a sexuálne násilie. Prostredníctvom 

tohto posilnenia výrazne eliminujeme počet neprijatých žiadostí o pomoc. Odbornými vzdelávaniami a praktickými skúsenosťami z Krízovej linky pomoci, Krízového intervenčného tímu a z 

kontaktných krízových miest zabezpečíme profesionalitu služby a aplikáciu najnovších trendov a poznatkov do online aj offline poradenstva a krízovej intervencie v kontexte pomoci ľuďom 

v ťažkostiach a v kríze.

56                                   -   € 

153 Áno pre život n.o.

Naša organizácia už viac ako dve desaťročia pomáha ženám, ktoré sú obeťami násilia a tiež osamelým matkám s deťmi. Počas pandémie stúpol počet obetí domáceho násilia, mnohé z nich 

museli opustiť svoje domovy z obavy o svoju bezpečnosť alebo bezpečnosť detí. Naša organizácia prevádzkuje zariadenie núdzového bývania, kde môžu nájsť pomoc a bezpečné útočisko. 

Účelom projektu je obnova vnútorného vybavenia zariadenia, kde počas pandémie trávia svoj čas ženy a deti, ktoré museli opustiť svoje domovy. Vybavenie sme v zariadení dokázali 

vymeniť naposledy v roku 2013. Odvtedy sme ubytovali niekoľko stoviek klientov a zariadenie sa veľmi opotrebovalo. Obzvlášť počas pandémie, kedy klienti trávili všetok čas v priestoroch 

zariadenia. Prínos projektu spočíva v tom, že osamelé matky alebo obete domáceho násilia, ktoré musia opustiť svoje domovy nájdu v našom zariadení útulný  a príjemný priestor na čas, 

kedy budú riešiť ťažké životné situácie. Zariadenie je jediné svojho druhu (poskytujeme poradenstvo aj terénnu sociálnu prácu a ubytovanie) v celom Rajeckom regióne, ktorý pokrýva obce 

vzdialené aj viac ako 40 km od Žiliny. Poskytujeme však pomoc ľuďom z celého Slovenska.

55,5                                   -   € 

154 INICIATÍVA, o. z.

Účelom projektu je využiť existujúci ľudský a informačný potenciál žiadateľa na podporu regionálneho rozvoja vo všetkých oblastiach spadajúcich pod túto výzvu, uvedených vyššie. Vo 

všetkých týchto oblastiach je žiadateľ komunikačne aktívny už dnes. Má v týchto oblastiach výborne identifikované subjekty rozvoja v Žilinskom kraji a to z oblasti samosprávy, verejnej 

správy aj tretieho sektora, a aktívne s nimi spolupracuje. Projekt umožní, že: A/ Tieto subjekty budú vďaka tomuto projektu informovať o svojich projektoch, o príkladoch dobrej praxe o 

svojich aktivitách v daných oblastiach o možnostiach, ktoré ponúkajú širokej verejnosti na jej zapojenie sa do rozvoja regiónu a o pomoci, ktorú si môžu vzájomne poskytovať. B/ Zároveň 

budú subjekty regionálneho rozvoja aj dostávať informácie potrebné k hospodárskemu, sociálnemu a územného rozvoju, ktoré potrebujú k svojmu trvalo udržateľnému rozvoju. C/ Bude 

zabezpečená praktická a priama spolupráca subjektov vďaka spoločným osobným, alebo online ( v prípade nepriaznivej pandemickej situácie ) stretnutiam cez informačné, skupinové aktivity 

projektu.

55,5                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

155

Central European Institute of

 Information and Development 

(CEIID)

Účel projektu je naštartovanie a zriadenie trvalého Aktivačného centra pre Slobodné Matke pri CEIID, ktoré bude na neziskovej báze dlhodobo poskytovať služby pre slobodné matky a ich 

deti,  s regionálnou pôsobnosťou v Bratislavského Kraji a s dôrazom na obce v okolí mimo mesta Bratislava. Účel projektu je  zameraný úráve na praktickú pomoc a prínos pre slobodné 

matky v oblasti zefektívnenia a zlepšenia ich sociálno-ekonomickej interakcie a postavenia v regióne, lepšieho zapojenia do regionálneho diania v rozvoji regiónu , aby mohli byť aktívnejšími 

účastníkmi  a  prijímateľmi benefitov rozvoja v regióne, o niečo lepšie participovali na rozvoji regiónu, ako kontribútori rozvoja v hospodárskej činnosti a vzdelaní a taktiež aby sa 

predchádzalo ich sociálnemu vylúčeniu, ale naopak, aby boli schopné rozvíjať a zvyšovať svoju vzdelanostnú úroveň, kvalifikáciu a prípravu svojich detí a tak mohli čerpať z možností, ktoré 

sociálny a ekonomický život v regióne ponúka, zabránili uviaznutiu v pasci povinností deti-práca-sociálna-ekonimická stagnácia a boli schopné svoje socioekonomické postavenie v regióne 

rozvíjať a zlepšovať. Forma aktivít zahŕňa: systematickú a praktickú informovanosť o možnostiach pomoci, transfer znalostí v oblasti informatizácie a IT, školenia za účelom zlepšenia 

komunikačných zručností, prezentačných zručností, informovanosť o detailoch jednotlivých fondoch pomoci EU a možnosti zapojenia sa do týchto pomocí, školenia pre lepších vhľad do 

sveta technológií, právna rada, psychologické poradenstvo a pomoc pre znovunadobudnutie dôvery vo vlastné schopnosti, odhalene potenciálu, aktiváciu schopností a energie do ďalšieho 

plnohodnotného fungovania v spoločnosti v regióne. Taktiež budeme poskytovať súčinnosť pre konkrétne odbremenenie aktivít a dočasné prevzatie agendy  vybavovanie za účelom 

rozviazania rúk pri životných situáciách, keď slobodna matka z titulu svojej zaneprázdnenosti alebo aktuálneho psychologického, rodinného či ekonomického rozpoloženia nemôže 

vykonávať alebo uskutočniť dôležité činnosti alebo aktivitu pre  zlepšenie jej sociálnoekonomického postavenia v regióne. Výsledok tohto projektu bude zvýšenie zapojenia slobodných 

matiek do aktívneho rozvoja regiónu, prispenie svojou časťou k boju s chudobou a predchádzanie či zmiernenie sociálneho vylúčenia pre skupinu slobodných matiek a ich detí  a značné 

prispenie k rozvoju informatizácie v regióne, keďže školenia v IT pre deti matiek budú integrálnou súčasťou projektu. Tým pádom výsledkom projektu bude prispenie k zvýšeniu 

ekonomickej výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónu Senec, Pezinok a Malacky a okresov mesta Bratislava, rozvoj inovácií v týchto regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného 

rozvoja, rozvoj informatizácie a digitalizácie v regióne a ďalej rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovania prípravy detí a mladých 

dospelých na trh práce.

55,5                                   -   € 

156 HELP 4 PEOPLE

Účelom projektu je oboznámiť obce v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré sú často ohrozené lokálnymi povodňami, s možnosťami účinnej a nákladovo nenáročnej ochrany 

pred povodňami. Cieľom je následná realizácia opatrení na ochranu života a majetku obyvateľov a  obce a obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie 

environmentálnej infraštruktúry regiónu.  V súčasnosti mnohé obce realizujú protipovodňové opatrenia, a vodozádržné opatrenia, ktoré sú nákladovo veľmi náročné (často v jednotkách 

miliónov eur), nie vždy účinné, časovo zdĺhavé na realizáciu a vyžadujú si stavebné úpravy, ktoré mnohokrát komplikuje vysporiadanie pozemkov. Obce tak majú na realizáciu týchto 

opatrení príliš veľké náklady, a bez pomoci dotácií, a niekedy aj za ich pomoci, ich obce nie sú schopné financovať. Ďalším rizikom je fakt, že realizácia protipovodňových opatrení v obci A 

mnohokrát spôsobuje zvýšenú povodňovú aktivitu v obci B v rámci lokálneho vodného toku. Účelom projektu je preto realizovať koncepčné školenia zamerané na účinnú a rýchlu 

protipovodňovú ochranu, ako aj zmierňovanie škôd spôsobených povodňami rýchlym vysúšaním postihnutých priestorov. Tieto školenia budú realizované v samosprávach za účasti 

dobrovoľných hasičských zborov obcí. Protipovodňové vrecia budú následne bezodplatne poskytnuté obciam a ich DHZ po absolvovaní školenia. V rámci ďalšej aktivity budú vytvorené 

prezentačné videá zameriavajúce sa na rýchle protipovodňové opatrenia a ich okamžitú použiteľnosť v prípade povodní a pri potrebe vysúšania priestoru, ktoré budú verejne prístupné a budú 

vo forme krátkej prednášky.

55,5                                   -   € 

157
Regionálna rozvojová agentúra 

Šamorín

Víziou projektu je oživiť a vdýchnuť nový život tomuto unikátnemu miestu a obohatiť možnosti kreatívneho pôsobenia žiakov školy umenia. Priestor parku je verejný a prístupný všetkým 

občanom mesta. Posilnenie komunít a ich aktivizácia: Kvalitnejším prostredím parku, inšpirujúcim životom v ňom sa komunita mesta posilňuje, žiaci a pedagógovia sa aktivizujú. Projekt by 

prispeval aj cestovnému ruchu, ale aj pre oblasť kultúry, lebo by sa mohlli organizovať kultúrne podujatia pod holým nebom v príjemnom prostredí. Okrem toho by sa mohli organizovať 

spoločné vystúpenia s cehraničnými partnermi z Rakúska a z Maďarska. 

55,5                                   -   € 

158 Post Bellum SK

Účelom projektom je prispieť k zachovaniu a popularizácii nemateriálneho kultúrno-historického dedičstva Slovenska medzi širokou verejnosťou (so špeciálnym dôrazom na mladú 

generáciu). Projekt si kladie tiež za cieľ posilniť občiansku spoločnosť, demokratické hodnoty a vlastenectvo (ktoré je opakom nacionalizmu) a posilniť obyvateľov jednotlivých regiónov, 

aby vedeli efektívne čeliť súčasnej radikalizácii spoločnosti, ktorá so sebou prináša rôzne negatívne fenomény ako je vzrastajúca podpora fašizmu, krajine pravicového násilia, rasizmu a 

iných foriem intolerancie.

55,5                                   -   € 

159 Združenie Priateľov Petőfiho

Jedná sa o výstavbu cyklochodníkov a cykloparku pre najmenších a deti v meste Lipany, tak aby sme podporili aktívny oddych v meste a pre trávenie voľného času celých rodín. Uvedenou 

výstavbou chceme prispeiť k zdravému štýlu mesta a podporu aktívnych, kultúrnych a sociálnych činností na čerstvom vzduchu a podporu rodín. 55                                   -   € 

160
Slovenský cykloklub -* Slovenský 

kras

Účelom projektu je doplnenie nevyhnutnej doplnkovej turistickej infraštruktúry a zvýšenie kvality služieb pre cyklistov a turistov na území s cezhraničným významom v Národnom parku 

Slovenský kras a zvýšenie atraktivity územia z pohľadu miestnych obyvateľov, turistov ako aj potencionálnych investorov s dlhodobím cieľom zvýšenia ekonomickej prosperity regiónu. 55                                   -   € 

161 Športový klub RAJA

Účelom a cieľom nášho projektu je vrátiť deťom a mládeži šport a pohyb. Už rok pretrvávajú epidemiologické opatrenia, ktoré sa dotkli najviac detí, mladistvých a ich rodín. Nechcená 

izolácia strach z neznámej budúcnosti prinášajú narušené vzťahy v rodinách, psychické depresie, zlé návyky. Plošné uzatvorenie športovísk, detských ihrísk má masívny dopad na návyky, 

duševný a zdravotný stav detí a mladistvých. Zo dňa na deň žiadny prístup k telocvičniam, športoviskám, ihriskám. Deti zostali bez pohybu, bez telesnej výchovy, bez krúžkov. Športovať a 

trénovať dištančne online má svoje limity najmä v športe. Chýba osobný kontakt stráca sa motivácia k pohybu. Pandémia si vyberá vysokú daň na našich deťoch, ktorá sa prejaví na 

zanedbanom pohybovom vývine, duševnom zdraví, problémami s nadváhou. Deťom sme zobrali akékoľvek športové a voľnočasové aktivity.

55                                   -   € 

162 cancel coworking účelom je vytvoriť kreatívny priestor, zázemie pre nových podnikateľov, miesto pre osobný i podnikateľský rozvoj, miesto pre stretnutia, networking, komunitu 55                                   -   € 

163 Claudianum n.o.

Účelom je zabezpečenie rozvoja územia a nadviazanie spolupráce s ďalšími komunitami a za účelom plnenia spoločenskej spolupatričnosti, kultúrneho vyžitia a spolužitia rôznorodej 

spoločnosti. Dlhodobá udržateľnosť spoločenského súžitia a fungovania pôvodných a nových obyvateľov. Projekt zabezpečí modernizáciu existujúcich priestorov, ale hlavne vytvorí nový 

príjemný, vzdušný, zelený priestor s vhodnými a lákavými podmienkami pre naplnenie cieľov, ktorými sú znovu začatia spoločenského vyžitia mladých rodín s deťmi a udržaním budúcich 

generácii. Príprava priestoro vhodných  na ďalšie vzdelávanie najmladších obyvateľov obce ako aj hostí z okolitých obcí a vzdelávacích inštitúcií.

54,5                                   -   € 

164 REVOLUCIE
V čase pandémie boli deti v školách ochudobnené o plnohodnotné vyučovanie výchov, s čím súvisí aj nedostatok pohybu a nedostatok umeleckého vyžitia. Vystúpenia budú prebiehať najmä 

v obciach a mestách regiónu, kde je väčšie zastúpenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. A práve deti z takýchto rodín potrebujú v súčasnej dobe takúto výchovno – vzdelávaciu 

aktivitu. Poukážeme na dóležitosť správnej výživy, ktorá je v tomto období veľmi dôležitá.  

54,5                                   -   € 

165 Domov Svätej Anny n. o.

Výsledkom realizácie tohto projektu je  skvalitnenie poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, so zameraním na fyzické osoby všeobecne, ako aj uspokojovanie základných 

životných potrieb u fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, nepriaznivým zdravotným stavom, so stareckou demenciou, senilitou, postihnutých sklerózou multiplex,  

Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou, klientov imobilných a mentálne narušených. Zabezpečuje činnosti smerujúce k vytváraniu, prehlbovaniu a upevňovaniu základných 

návykov klienta, sociálnej súdržnosti v Domove Svätej Anny.

54,5                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

166
Strážcovia pravých pokladov 

storočí

Zapojením nezamestnaných Rómov prostredníctvom remeselných workshopov prispejeme na hrade Gelnica nielen k revitalizácii a údržbe a obnove hradného kopca ale aj vytvoreniu a 

osadeniu prvkov turistickej infraštruktúry, čím chceme dosiahnuť aspoň nárazové zvýšenie návštevnosti hradu a regiónu. Zároveň chceme detskými tvorivými dielňami podchytiť rómske deti 

a mládež a podnietiť v nich vzťah k remeslu, histórii, ale aj v nich prehĺbiť hygienické návyky.

54,5                                   -   € 

167

Občianske združenie VÝZVA, 

rozumom a srdcom za lepšie 

Slovensko

Prínosom nášho vzdelávacieho projektu Čiriklore, z ktorého profitujú hlavné cieľové skupiny – Rómovia z MRK, obce, školy, zamestnávatelia, je zásadné skvalitnenie života mladej 

generácie Rómov, najviac ohrozenej konzumom, beznádejou a socio - patologickými javmi. Osvedčenú koncepciu Čiriklore - štvorlístok rómskej nádeje... staviame na týchto kľúčových 

vzdelávacích aktivitách, ktorými sú:                                                 .                                                                                A. ROZVOJ SCÉNICKÉHO UMENIA, zvyšujúceho šance Rómov na 

získanie zákazky/zamestnania, ruka v ruke s prehĺbením ich záujmu o posilnenie vlastnej kultúrnej identity (tradičné tance, hudba spev), s dôrazom na komerčnú atraktivitu ( predajnosť ) 

umeleckej prezentácie talentovaných Rómov.                                                                        . B. ZAPOJENIE SA RÓMOV do organizovania, propagácie a zdokumentovania kultúrnych 

podujatí.  Praxou získavajú cenné zručnosti a osvoja si pracovné návyky, nevyhnutné pre získanie stabilnej práce                   .                                                     .   Dôležitá informácia:Veľkou 

konkurenčnou výhodou žiadateľa je maximálne využívanie piatku a dní pracovného pokoja ( soboty a nedele ) na realizáciu aktivít projektu – a to priamo v MRK. 

54                                   -   € 

168
TJ Tatran Remetské Hámre - 

občianske združenie

Zabespečenie priestoru pre rozvoj pohybových aktivít občanov a infraštruktúry regionu.
54                                   -   € 

169 Herbidus

Účelom projektu je vytvoriť stále zázemie pre turistické a športové jazdenie členov nášho OZ a vniesť do malej malebnej dedinky Silická Brezová novú atraktívnu športovú a voľnočasovú 

aktivitu s možnosťou rozvoja agroturistiky a športovej turistiky na Silickej planine.Koncentrácia práce a úsilia členov nášho OZ na jednom mieste scelí komunitu jazdcov a uľahčí vzájomnú 

výpomoc pri starostlivosti o našich športových parťákov - kone. Vytvorí sa tým zázemie na propagáciu jazdectva ako športu a turistickej aktivity, a tiež priestor na prácu s deťmi s 

organizáciou jazdeckých táborov.Oživenie návštevnosti dediny prinesie nové príležitosti v agroturistike s potenciálom aj pre lokálne podnikaťeľské subjekty (ubytovanie, 

stravovanie).Skvalitnenie tréningového zázemia prinesie zvýšenie športovej úrovne mladých jazdcov s možnosťou účasti na pretekoch v jazdeckom športe.

54                                   -   € 

170 ProDynamik

1.	Vytvorenie systematickej osvetovej kampane – online kurzu -  za očkovanie a vzdelávanie v oblasti kritického prijímania informácii v online prostredí .2.	 Dovzdelávanie a pôsobenie na 

minimálne 3000 až 5000 seniorov /konzervatívny odhad/ aktívnych na sociálnych sieťach. 3.	Výstupná analytika, reakcií, príspevkov, zdieľaní4.	Overenie v praxi, že systematickou osvetovou 

a edukačnou prácou na sociálnych sieťach dokážeme meniť nezdravé a nekritické názory a presvedčenia.  5.	Vyprodukovanie edukačného materiálu pre MNO, mestá, obce a samosprávne 

krajeprínos:polročný intenzívny  "online kurz" v podobe zrozumiteľne spracovaných príspevkov s radami a odporúčaniami odborníkov.výsledok:a) aktívne pôsobenie a posun v názore na 

očkovanie a hoaxy  minimálne u 3000 - 5000 seniorov aktívnych na Facebooku. b) mohutne a zrozumiteľne  spracovaný materiál, dostupný najmä pre cieľovú skupinu - seniori, komunity v 

regiónoch a široká verejnosť.

54                                   -   € 

171 OZ za zdravší život
Prínos projektu - zlepšenie zdravotného stavu detí,mládeže aj seniorov.  Výsledok - u detí a mládeže, ktorí budú pravidelne cvičiť sa pri screeningovom vyšetrení zlepší zdravotný stav aspoň 

u 10% účastníkov. U seniorov sa zlepší pohybová aktivita minimálne u 10%. 54                                   -   € 

172 Akčné ženy, o.z.

Zvyšujúca sa nezamestnanosť žien počas pandémie dosiahla 8,8% v porovnaní so 6,9% u mužov (zdroj: ÚPSVaR SR), hlavne v dôsledku poklesu sektoru služieb, kde sú ženy nadmerne 

zastúpené a horšie platené.Aktivity budú zamerané na zmiernenie dopadov koronakrízy pre znevýhodnené komunity - matky po ukončení RD, samoživiteľky, ženy 40+, samostatne 

zárobkovo činné osoby a nezamestnané osoby vo všetkých regiónoch na Slovensku. Výsledkom projektu bude zmiernenie dopadu koronakrízy na znevýhodnené komunity. Podporujeme 

rovnosť príležitostí na trhu práce,  neformálne vzdelávanie vyššie uvedených znevýhodnených skupín a osvetu formou pravidelnej medializácie. 

53,5                                   -   € 

173 Naša Rakovnica, o. z.

Projekt sleduje cieľ zvýšenia turistickej atraktivity obce Rakovnica a potenciálu regiónu Gemer spolu s propagáciou a využitím potenciálu kultúrnej pamiatky Kostola sv. Márie Magdalény, 

ktorého obnova je v súčasnosti v pláne občianskeho združenia Gotická cesta. Účelom je ponúknuť turistom a návštevníkom obce i regiónu novú možnosť trávenia voľného času, zvýšiť 

návštevnosť málo navštevovanej, no pritom hodnotnej pamiatky a poskytnúť súčinnosť s ďalšími etablovanými občianskymi združeniami. 
53,5                                   -   € 

174
Centrum pre rodinu a rozvoj 

osobnosti Martin

Zlepšiť sociálno-emocionálne zručnosti detí ako predpoklad ich úspešného vzdelávania a celkového rozvoja
53,5                                   -   € 

175 OZ Moje mesto Spišská Belá

Okolie Denného centra v Strážkach je očarujúce, nachádza sa v tesnej blízkosti Kaštieľa Strážky, vedie okolo neho cyklistický chodník. Chýba tu však vybavenie pre aktívny oddych, pohyb a 

voľnočasové aktivity seniorov. Preto by sme chceli našimi aktivitami vybudovať zázemie pre oddychovo-relaxačné aktivity a terénnymi úpravami vytvoriť priestorovú rozmanitosť a 

originalitu lokality.  V dennom centre trávia svoj voľný čas seniori žijúci v meste ale aj v inštitúcií ZOS Spišská Belá. Projekt im ponúkne možnosti zapojenia sa do aktívneho trávenia svojej 

staroby, inovatívne formy relaxačných a oddychových aktivít. Vytvorí sa areál zdravia, pozostavajúci zo športových zariadení pre možnosť aktívneho pohybu, zapojí seniorov do tvorby 

harmonického prostredia, vzbudí v nich záujem, aktivizuje ich. Obohatením oddychovo-relaxačnej zóny zlepší možnosti života v našej lokalite, ponúkne im oddych, relax v krásnej prírode. 

Účelom pojektu je zlepšenie, udržanie pohybových schopností seniorov, a to z hľadiska: kĺbov, citlivosti na prijímanie podnetov vlastného tela,  koordinácie pohybov, pevnosti svalov pri 

chôdzi, rovnováhy, uchopenia a manipulácie. Zlepšenie psychickej stránky: zlepšenie nálady, lepšia socializácia, zníženie úzkosti, nepokoja ako aj zvýšenie schopnosti koncentrácie, 

stimulácia súťaživého ducha.  Klienti tak dostanú priestor pre relaxáciu, a tým aj možnosť na odbúranie stavov úzkosti či strachu, navodenie pohody, príjemných pocitov, priestor pre 

stimuláciu zmyslových kapacít, rozvoj interakcie a komunikácie.

53,5                                   -   € 

176 WeBelka, n. o.
Účelom projektu je skvalitnenie života seniora v jeho prirodzenom domácom prostredí, starostlivosť o jeho fyzické aj psychické zdravie poskytovaním kvalitnej stravy, podpora stravovacieho 

režimu a dodržiavanie dietetických predpokladov. 53,5                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

177 SMŠ Slniečko o.z.

AKTUÁLNE: Občianske združenie Súkromná materská škola aktuálne funguje v prenajatých priestoroch, kde je kapacita zariadenia 20 detí.  V týchto priestoroch pracujú na čiastočný 

pracovný úväzok 4 vychovávateľky, a poskytujú starostlivosť o deti flexibilnou formou. PLÁN: V rámci regionálneho rozvoja budujeme materskú školu z vlastných zdrojov, ktorej kapacita 

bude 65 miest pre deti do 6 rokov. Nové priestory SMŠ Slniečko sa nachádzajú na pozemkoch na ul. Ústianskej 215/4 v okresnom meste Tvrdošín, v Žilinskom samosprávnom kraji. V rámci 

projektu žiadame dotáciu na vybudovanie kuchyne v nových priestoroch Súkromnej materskej školy Slniečko, ktorá bude mať kapacitu 100 obedov denne. Po vybudovaní tohto priestoru 

zamestnáme minimálne 2 zamestnancov na plný pracovný úväzok  (kuchár/ka a pomocný kuchár/ka.)  a zároveň udržíme 4 pracovné miesta vychovávateliek po dobu dvoch mesiacov, ktoré 

boli v pracovnom pomere v prenajatých priestoroch. Zabezpečenie zdravej a kvalitnej stravy je pre deti vo vývoji dôležité, s ohľadom na ich zdravie. Vybudovanie väčších priestorov 

sociálneho zariadenie a kuchyne samotnej zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj a zvýši zamestnanosť, čo je v súlade s regionálnymi a miestnymi stratégiami mesta Tvrdošín. Účel projektu je 

teda zameraný na vytvorenie pracovných miest, ktoré sú podmienené interiérovým vybavením novej kuchyne, a udržaním už vytvorených miest vychovávateliek, čo bude priaznivo pôsobiť 

na sociálnu infraštruktúry v okrese Tvrdošín. Kuchyňa bude využiteľná aj pre výdaj stravy pre seniorov, znevýhodnené osoby, čo bude priaznivo prispievať na sociálne spolunažívanie v 

regione. Do budúcnosti plánuje priestor jedálne prispôsobiť tak, aby sa mohli spolu prestravovať seniori aj deti (obed seniori budú môcť ja vyzdvihnúť). Tento spôsob prvého kontaktu 

seniorov, znevýhodnených ľudí a detí bude medzníkom (inovatívnym riešením) pre rozvíjanie medzigeneračných vzťahov medzi deťmi a seniormi. V roku 2022 plánujeme vytvoriť 

pravidelné stretnutia týchto skupín, aby sme prehlbovali vzťahy medzi deťmi a staršími, využívanie a výmenu skúseností navzájom, emocionálne prežívanie navzájom, vzájomné zbližovanie 

sa a obdarovanie sa, učenie sa pracovným technikám, poskytovanie vzájomnej pomoci a solidarity počas stretnutí, nahrádzanie chýbajúcej lásky a podpory, pozitívny vplyv zo vzájomných 

stretnutí na emocionálne prežívanie detí aj obyvateľov, utužovanie oboch kolektívov prostredníctvom spoločných stretnutí a prác.  

53                                   -   € 

178 HRADBA ŠARIŠ o.z.

Prínosom je záchrana dvoch veľmi dôležitých objektov na hrade Šariš. Bašta č. 6 je jedna z najstarších bášt. Je gotická z polovice 13. storočia. Chceme ju prekryť dočasnou, technickou, 

reverzibilnou konštrukciou aby sme zabránili jej deštrukcii. Druhým objektom je nová vstupná brána, cez ktorú musia prejsť všetci návštevníci a z jej koruny padajú kamene, čo priamo 

ohrozuje zdravie a životy návštevníkov. Bude to mať veľký prínos z hľadiska záchrany národnej kultúrnej pamiatky, z pohľadu bezpečnosti návštevníkov a aj z pohľadu rozvoja turistického 

ruchu.

53                                   -   € 

179
SANS SOUCI - Letohrádok 

Iliašovce

Areál letohrádku Sans Souci, ktorý v 2. polovici 18.storočia vybudoval gróf Štefan Csáky, sa nachádza v katastri obce Iliašovce, okr. Spišská Nová Ves, na polootvorenom návrší s krásnym 

výhľadom na Slovenský raj a Vysoké Tatry. Zo slávneho letohrádku sa dodnes zachovali len objekty kaplnky a unikátneho obelisku, oba len vďaka práci a úsiliu nášho OZ. Kaplnku 

letohradu  Sans Souci sa vďaka úsiliu  členov občianskeho združenia  SANS SOUCI Letohrádok Iliašovce – Kaplnka z Iliašoviec podarilo za posledných 12 rokov zachrániť a 

zrekonštruovať. Z neforemných ruín ju nadšenci s minimálnou  podporou verejných inštitúcií vrátili prakticky do pôvodného stavu. Lokalita je známa príbehom grófskych manželov, krásnou 

okolitou prírodou a preto je vyhľadávanou oddychovou zónou už aj pre zahraničných turistov. Lokalita letohrádku Sans Souc navštevuje ročne mnoho turistov. Zároveň je pravidelne 

vyhľadávaná obyvateľmi obce, návštevníkmi a predovšetkým zahraničnými turistami. Čiastočne obnovená kaplnka s areálom bývalého letohradu  je potešením nielen pre obyvateľov 

Iliašoviec, ale aj širokého okolia, vrátane občanov Harichoviec, Smižian, Kurimian a neposlednom rade sa areál  pre obyvateľov Spišskej Novej Vsi stal priam prímestskou rekreačnou zónou. 

Vďaka zrealizovaniu cyklochodníka  od EMBRACA/ Sp. N. Ves  - v dĺžke 12 km do Iliašoviec, r. 2020 / s možnosťou napojenia na rozširujúcu sa sieť cyklochodníkov Slovenského raja sa 

areál Letohrádoku  „SANS SOUCI„ stáva čím ďalej vyhľadávanejšou  destináciou turistov nielen z blízkeho okolia, ale aj destináciou nad regionálneho významu.V súčasnosti je objekt 

zakrytý, exteriér objektu – fasáda je omietnutá a vymaľovaná. V rámci predkladaného projektu plánujeme zrekonštruovať stavebnú časť interiéru, ktorá pozostáva z realizovania vnútorných 

omietok, rekonštrukcie klenby vo vstupnej apside a dvoch bočných apsidách, zrealizovania podlahy z pieskovcovej dlažby a uzavretia objektu dverami. Po zrealizovaní tejto fázy obnovy 

areálu SANS SOUCI – kaplnky,  bude možné v interiéri zriadiť malé múzeum, ktoré bude mapovať a informovať širokú verejnosť o zabudnutom a pre dnešok znovu objavenom historickom 

počine grófa Štefana Csákyho z Iliašoviec. Zároveň v areáli Letohrádku SANS SOUCI plánujeme osadiť prvky drobnej architektúry (parkové lavičky, altánok, prístrešok pre bicykle, stojan 

na bicykle), ktoré v súčasnej dobe výrazne absentujú. Areál sa tak stane nie len výnimočným historickým miestom, ale aj miestom oddychu a vzájomného stretávania sa širokej verejnosti.Je v 

našom záujme v obci a v širšom regióne neustále rozvíjať cestovný ruch, zachovávať jedinečné kultúrne dedičstvo, skvalitňovať základnú technickú infraštruktúru ako aj zvyšovať úroveň 

poskytovaných služieb obyvateľom, návštevníkom obce a turistom. Ďalším dôvodom realizácie tohto projektu je skutočnosť, že priamo v intraviláne obce nie sú veľké možnosti na turistiku, 

na trávenie voľného času pre obyvateľov či návštevníkov. Našou snahou je aj prilákať viac turistov a návštevníkov do našej obci, čo dosiahneme zatraktívnením tejto lokality. Na základe 

týchto skutočnosti je realizácia projektu opodstatnená. Realizácia projektu bude predstavovať dlhodobý prínos pre našu obec a región. Realizáciou projektu priamo prispejeme k rozvoju 

cestovného ruchu a zachovaniu kultúrneho dedičstva v našom regióne.

53                                   -   € 

180
Spolok pre obnovu dediny 

(SPOD), Klub SPOD Polomka

Obnova historického kultúrneho dedičstva Horehronia ako aktívnej kultúrnej atraktivity cestovného ruchu regiónu. Obnova historickej pamäti pre mladú generáciu a ostatných obyvateľov. 

Komunitné aktivity k súdržnosti a občianskej aktivite, komunitných, kultúrnych, remeselných aj náboženskej vzdelávacej tvorivej činnosti a výmeny skúsenosti v tradíciach a nových 

technológiach.   

52,5                                   -   € 

181
Pomoc pri ochrane kultúrnej 

pamiatky

Ochrana kultúrnej pamiatky

52,5                                   -   € 

182 Posledné domy
Aktívna podpora prisťahovalectva do min. 3 nevyužívaných “posledných” domov najmenej rozvinutých regiónov Slovenska a podpora podnikania za účelom získania nových obyvateľov, a 

zároveň podnikateľov, do vyľudňujúcich sa okresov. 52,5                                   -   € 

183 NOSTALGIA GARDEN
Účelom projektu je dokončenie vhodného priestranstva tzv. Inovatívnej záhrady pre realizáciu moderného prístupu k zvýšeniu povedomia o veciach verejných v okrese Michalovce. Prínos 

projektu pre cieľové skupiny je jasne deklarovaný: otvorený prístup k širokému spektru informácii pre riešenie akýchkoľvek životných situácii vo forme inovatívnych workshopov, seminárov 

a prezentácií.

52,5                                   -   € 

184
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie 

a komunikáciu (ACEC)

Účelom projektu zlepšenie vzdelanostnej úrovne a kompetencií znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom realizácie aktivít zameraných na zníženie sociálneho vylúčenia 

seniorov z MRK a rozvoj kapacít v komunitnej a domácej starostlivosti  o seniorov. Poskytované intervencie budú viesť k zlepšeniu prístupu seniorov ku službám, prioritne v oblasti 

zdravotnej a sociálnej. Projekt je realizovaný prostredníctvom asistentov, ktorí sami pochádzajú z lokality v ktorej pôsobia. Realizáciou jednotlivých aktivít prehlbujú svoje osobné 

kompetencie, nadobúdajú nové vedomosti a zručnosti, čím  zvyšujú svoju uplatniteľnosť na trhu práce. V neposlednom rade všetky realizované aktivity prispievajú k zvýšeniu sociálnej 

inklúzie v rámci obce i regiónu. Prezentáciou realizovaných aktivít a zapojením viacerých relevantných aktérov prispejeme ku zvýšeniu povedomia a aktuálnej situácii seniorov z MRK 

a potrebe osobitného prístupu k tejto viacnásobne znevýhodnenej skupiny obyvateľov.

52,5                                   -   € 

185
Európsky inštitút – regionálneho 

rozvoja, n.o.

Účelom projektu je obnova národnej kultúrnej pamiatky, park v Oponiciach, ktorý je po veternej smŕšti z roku 2019 značne poškodený. Park má veľký kultúrny, historický a  vzdelávací 

význam v regióne. Cieľom je revitalizácia celého parku po častiach. Hlavným výsledkom je výsadba 80ks stromov, ktoré budú skrášľovať park a jeho dobrý stav bude aj pre ďalšie generácie. 

Žiadame len o preplatenie nákladov na kúpu stromov, ostatné náklady (výsadba a pod.) plánujeme riešiť formou dobrovoľníckej činnosti.

51,5                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

186 Klub Klára 

Obec Topoľčianky ročne navštívi stále viac turistov nie len zo Slovenska, ale aj z iných krajín. Najviac atraktívnymi sú pre turistov Zámok Topoľčianky, Národný Žrebčín a Park 

Topoľčianky. Turisti sa pohybujú aj v centre obce a hľadajú miesta, kde by si mohli oddýchnuť a relaxovať. Výmena lavičiek a doplnenie nových lavičiek v parku a obci by priniesla 

zjednotenie štýlu, vytvorenie miest na oddych a relax, tak ako aj nové altánky, či oddychové miesta. V Parku je tiež priestor na náučné tabule, nakoľko sa jedná o najväčší anglický park v 

strednej Európe.

51,5                                   -   € 

187
Združenie bratstva Čechov 

a Slovákov Javorina

Občianske združenie Bratstva Čechov a Slovákov vzniklo začiatkom roka 2013 s nezištnou myšlienkou zachovania národnej identity v aspekte podpory unikátnej tradície stretávania sa 

príslušníkov oboch národov na Veľkej Javorine, ktorá siaha do rokov meruôsmych – 1848. Veľkú Javorinu si určite nevybrali naši predkovia náhodne, patrí k najkrajším miestam celého 

regiónu a je najvyššou dominantou Bielych Karpát. Na prezentáciu a uchovávanie kultúrneho dedičstva využíva občianske združenie formu každoročných Slávnosti bratstva Čechov a 

Slovákov na Javorine, ktoré predstavujú symbol spoločnej histórie a kultúry Čechov, Moravanov a Slovákov. Historicky ojedinelé, dlhotrvajúce, vo svete nemajúce obdobu Stretnutie bratov 

Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine každoročne organizuje prípravný výbor, ktorý je zložený najmä zo starostov, primátorov obcí a miest prihraničného regiónu Bielych Karpát na jednej i 

druhej strane hranice kedysi spoločného štátu vzniknutého po skončení prvej svetovej vojny na troskách habsburskej. Jedná sa o významný míľnik v histórii oboch štátov, ktorý následne 

formoval ich ďalší samostatný vývoj. Myšlienku pochádzajúcu z dôb národných buditeľov na oboch stranách hranice sa prípravný výbor snaží uchovávať, prezentovať a hlavne zasievať do 

duší budúcich pokračovateľov tejto idei i rozširovaním svojich aktivít, a to prostredníctvo športu i enviroturistiky. Tieto formy využíva Združenie aj na prezentáciu prírodno-kultúrneho 

významu podjavorinského regiónu. Za ostatné obdobie svojej činnosti sa naše Občianske združenie zaslúžilo o vybudovanie cyklotrasy, ktorá spája oba prihraničné regióny bohaté na 

prírodné a kultúrne dedičstvo s bohatou flórou a faunou. Cyklotrasa prepojila Slovenskú a Českú republiku a jej cieľom je zatraktívniť a zefektívniť turistický potenciál Veľkej Javoriny. 

Daná aktivita priviala do regiónu množstvo nových návštevníkov. Národná prírodná rezervácia Javorina je najstarším chráneným územím na Morave, na ktorú priamo na Slovensku nadväzuje 

Prírodná rezervácia Veľká Javorina a tvoria tak ucelený komplex chránených území pod vrcholom Veľkej Javoriny. Veľká Javorina je bohatá aj z pohľadu prírodného dedičstva a zároveň je 

súčasťou významných kultúrnych tradícií a udržovania Česko-Slovensko-Moravských vzájomnosti o čom svedčí aj pamätník z roku 1990.Účel projektu: spočíva v rekonštrukcií a 

sprístupnení informačného stánku, ktorý by plnohodnotne doplnil podjavorinský región o absetnujúci prvok potrebný k verejným kultúrnym aktivitám. Nejedná sa o vybudovanie nového 

objektu, na mieste už jestvuje dlhoročne nepoužitý objekt. Z toho dôvodu je potrebné ho odstrániť a nahradiť novým Informačným bodom, ktorého význam bude nadnárodného charakteru, čo 

povyšuje účelovosť projektu.Dotknutá lokalita je dlhodobo zaujímavá pre ekoturistov, bežcov, vybudovaním cyklotrasy sa počet návštevníkov navýšil. Často krát sa jedná o nevedomých 

turistov, ktorí nemajú vedomosť o tom, v jak významnom území sa nachádzajú, či už v aspekte prírodnom, kultúrnom a v neposlednom rade aj historickom. Prínos:Realizovaný projekt – 

vybudovanie aktívneho nástroja k využívaniu a prezentácii kultúrneho dedičstva na individuálne aktivity návštevníkov bude mať niekoľko významných prínosov. -	Dopĺňa a skvalitňuje 

ponuku služieb enviroturizmu, vytvára lepšie podmienky pre obyvateľov regiónu, rozširuje ponuku cestovného ruchu v aspekte spoznávania kultúrneho a prírodného dedičstva. Zvyšuje tak 

ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť dotknutého regiónu a rozvoj inovácií pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja podjavorinského regiónu. -	Projekt má taktiež pozitívny 

prínos pre cieľovú skupinu. Nakoľko pandemická situácia výrazne ovplyvnila mobilitu a v rámci regiónu výrazne stúpol záujem o aktivity v prírode, ktoré sú realizovateľné v blízkom dosahu 

bydliska. Stúpne tak frekvencia využívania prírodného prostredia v aspekte využitia ponuky systému plnohodnotného trávenia času s rozmerom využitia regiónu na športový, rekreačný ale 

predovšetkým náučný a vzdelávací pobyt. -	Ďalším výrazným prínosom je informovanosť mládeže, ktorá o dejinách nemá dostatočné má priam až mizivé informácie. Okrem možností 

využitia a spôsobov starostlivosti o prírodné a kultúrne dedičstvo bude pre mládež prínosom predstavenie historických míľnikov, ktorý formoval oba susedné národy, ktoré kedysi tvorili 

jeden štát. Na Veľkej Javorine sa Češi aj Slováci stretávajú už viac ako 150 rokov. Spoznanie dejín bude mať pre mládež markantný prínos z hľadiska spoznania ale i zachovania národnej 

identity s dôrazom na dôležitosť tradovania pre ďalšie generácie.  Vybudovaný Informačný bod, ktorý je postrádateľným edukačným atribudútom v tak navštevovanej lokalite doplní o 

poskytnutie informácií komplex aktivít o ktoré sa Združenie urputne snaží. Sprístupnenie najvyššieho vrcholu Bielych Karpát – Veľkej Javoriny – ktorý má okrem prírodného aj obrovský 

dejinný význam, rekonštrukcia javorinskej cesty a vybudovanie cyklotrasy nasmerovala návštevníkov na významné prírodné lokality CHKO Bielych Karpát a umožní im tak objavovať 

oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva našej krajiny, akou je Prírodná rezervácia Veľká Javorina. Je tvorená lesným porastom pralesovitého charakteru. Pre zachovanie prirodzeného 

javorovo-bukového lesa bola vyhlásená za Prírodnú rezerváciu v roku 1988. Ďalšom z významných národných kultúrnych pamiatok je od roku 1963 Amfiteáter a Pamätník padlých 

partizánov na vrchu Roh. Jedná sa o monumentálny pamätník SNP. Predovšetkým Obnovený amfiteáter je známy predovšetkým Podjavorinskými folklórnymi slávnosťami, ktoré prezentujú a 

zachovávajú ľudové tradície a zvyky ako kultúrne dedičstvo tohto malebného regiónu. Prírodná rezervácia Veľká Javorina patrí medzi najkrajšie miesta Slovenska. O tom bude príkladne 

51,5                                   -   € 

188
Kežmarská platforma pre sociálne 

začlenenie, n.o.

Zmiernenie negatívnych dôsledkov sociálneho vylúčenia na rodiny zo znevýhodnených komunít v okrese Kežmarok poskytnutím komplexného sociálneho poradenstva a vzdelávania. 
51                                   -   € 

189 Diakonický domov Elim, n.o. 
Budova na Baštovej 21 bude po rekonštrucii slúžiť ako zariadenie pre seniorov. Po rekonštrukcii však je potrebné budovu zariadiť nábytkom – predovšetkým skriňami, stolmi a stoličkam 

v izbách pre klientov, odpočinkových miestnostiach, ako aj kancelárskym nábytkom v kanceláriách a miestnostiach pre personál. Výsledkom realizácie projektu bude aj zabezpečenie 

zariadenia výpočtovou technikou pre klientov a personál. Dôležitou súčasťou projektu je zabezpčenie televíznych prijímačov pre klientov. 

51                                   -   € 

190
Regionálna rozvojová agentúra 

Komárno

Sem napíšte text
51                                   -   € 

191 DOMOŠKÔLKA

Účelom projektu je prostredníctvom mentoringu, odborného poradenstva a mimoškolského celoživotného vzdelávania predchádzať sociálnemu vylúčeniu detí a mladých, zmierňovať jeho 

negatívne dôsledky, podporiť znevýhodnené komunity a rovnosť príležitostí na trhu práce pre všetkých znevýhodnených mladých, vrátane Rómov v Banskobystrickom kraji a to 

širokospektrálnymi spôsobmi výchovnej práce so zraniteľnými skupinami rôzneho veku prostredníctvom mimoškolského vzdelávania v rámci komunitných aktivít a to prierezovo od detí 

predškolského veku, žiakov ZŠ a SŠ, až po mladých nezamestnaných po ukončení povinnej školskej dochádzky do veku 26 rokov. Podrobnejšie je účel projektu popísaný v prílohe P1_1 

Popis projektu žiadateľa v časti formulára „Účel projektu“.

51                                   -   € 

192 Vaša charita, n.o.

Výsledkom z realizácie projektu je dosiahnutie podmienok na efektívne a udržateľné riešenie krízovej životnej situácie cieľovej skupiny – vytvorenie zázemia, ktoré umožňuje klientovi bez 

stresu ďalej riešiť svoju životnú situáciu, to znamená podmienky na dočasné bezplatné bývanie, vybavenie dávok, evidencia na úrade práce, získavanie pracovných zručností a sociálnych 

kompetencií, hľadanie práce/brigád, pomoc pri oddlžovaní a následne ďalšie aktivity na zlepšovanie situácie klienta. Ďalším výsledkom projektu je dosiahnutie podmienok na efektívne 

zvyšovanie sebestačnosti a zamestnateľnosti cieľových skupín ohrozených sociálnym vylúčením. Potreba poskytovania komplexu služieb vyplýva z aplikačnej praxe, kde poskytovanie 

služieb v zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie ako nocľaháreň, útulok, zariadenie núdzového bývania, nízkoprahové denné centrum vnímame ako aktuálne dočasné riešenia 

krízovej situácie klientov, ktoré len výnimočne prinášajú trvalejšie zlepšenie situácie klienta. Ako mimoriadne vhodnú vnímame potrebu zabezpečenia najzákladnejších potrieb v bezpečnom 

a stabilnom prostredí, ktoré je nevyhnutné pre ďalšie riešenie životnej situácie klienta – osoby alebo rodiny – a jeho sprevádzanie životnou situáciou „pod jednou strechou“ s postupnými 

krokmi vedúcimi k samostatnému a sebestačnému fungovaniu v spoločnosti.  

50,5                                   -   € 

193 ELPIS - Nádej
Počas dlhoročnej spolupráce miestnych organizácií v mnohých komunitných aktivitách pokračovať v rozvoji lokálnej infraštruktúry za účelom obnovy, rozvoja a sprístupnenia kultúrnej 

pamiatky so zapojením miestnych obyvateľov s trvalo udržateľným charakterom.
50,5                                   -   € 

194
POMOC OD SRDCA - SZÍVBŐL 

JÖVŐ SEGÍTSÉG

Vytvorenie bezpečného priestoru pre týrané matky s deťmi, ktoré už nemajú inú možnosť, ako odsťahovať sa z kedysi milovaného domu a nájsť si novú cestu ku krajšiemu životu. Pomocou 

projektu dokážeme zachrániť niekoľko rodín, aby sa nestala tragédia a zároveň aj zabrániť možnému týraniu. Ďalšm účelom je výchova detí a mládeže k ochrane prírody, zlepšovanie kvality 

života znevýchodnených skupín obyvateľstva, podpora racionálneho využívania voľného času. Vypestované plodiny budú prerozdelené medzi deťmi zúčastnenými v detských táboroch 

a v rámci rodín pod záštitou nášho občianskeho združenia.

50,5                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

195 KERIC

Cieľom projektu je vybudovať oddychovú zónu a oživiť zanedbané a nevyužívané nábrežie rieky Kysuca, ktorá preteká mestom Čadca priamo popred budovu, v ktorej sídli naša organizácia. 

Sprístupnením rieky, vybudovaním oddychových plôch a výsadbou vhodných rastlín vznikne priestor na oddych a trávenie voľného času pre ľudí naprieč generáciami aj rôznymi záujmami. 

Tento priestor bude slúžiť širokej verejnosti, inštitúciám, mimovládnym neziskovým organizáciám, podnikateľským subjektom, školám, seniorom, cyklistom. Prínos pre cieľové skupiny: 

SAMOSPRÁVA – skultivovaný verejný priestor, PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY – získajú zákazky, MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE – priestor na realizáciu ich aktivít, 

ŠKOLY – priestor na outdoorové neformálne zážitkové vzdelávanie, INÉ (mládež, seniori, cyklisti, návštevníci mesta) – oddychová zóna, voľnočasové aktivity. V spolupráci s ďalšími 

organizáciami z regiónu zorganizujeme semináre na témy ako zdravie, ekológia či interkultúrne učenie a dobrovoľníctvo, čo bude mať za následok nielen zlepšenie vedomostí zapojených 

ľudí o daných témach, ale aj prehĺbenie spolupráce medzi organizáciami v regióne.  Umiestnenie košov zníži mieru znečistenia okolia a vďaka možnosti separácie odpadu pomôžeme aj 

prírode.

50                                   -   € 

196 Odvážme sa zrýchliť revitalizácia verejných priestranstiev atraktívnym a komunite blízkym riešením 50                                   -   € 

197
Občianske združenie NIGET,  

NIGET Polgári Társulás

Občianske združenie NIGET, NIGET Polgári Társulás vzniklo v roku  2002  v obci Neded ako združenie miestnej mládeže. Od začiatku sa formovala ako organizácia s cieľom vytvárať 

podmienky a hľadať prostriedky pre pomoc odkázaným a zastrešovať spoluprácu občianských združení  v regióne svojho pôsobiska. Získané financie a dobrovoľnícku prácu svojich členov 

investujú v prospech komunity.  Pracujú s mládežou – pomáhajú miestnej základnej škole pri realizácii podujatí pre žiakov, v rámci environmentálných aktivít každoročne organizujú čistenie 

brehov rieky Váh, miestnemu poľovnému združeniu a rybárskemu zväzu pomáhajú spoluorganizovať ích spoločenské podujatia a prezentácie. Každoročne organizujú finančné zbierky, z 

ktorých  prispievajú na obdarovanie 320 detí žijúcich v obci. Taktiež pomáhajú seniorom s organizovaním ich spoločenských podujatí, poprípade dobrovoľne pomáhajú pri riešení krízových 

situácií. V súčastnej dobe sa intenzívne zapájajú do pomoci pri realizácii protipandemických situácií – pomáhajú organizovať ako dobrovoľníci testovanie. Z presvedčenia ako občianske 

združenie vykonávajú humanitárnu činnosť.  V aspekte budovania občianskej spoločnosti  sú iniciátormi spolupráce tretieho sektora a samosprávy, pomáhajú samospráve v dobrovoľníckych 

aktivitách,  ktoré slúžia na posiľňovanie sociálnej súdržnosti a zároveň motivujú k prosociálnemu správaniu – podpore materiálnej alebo formou dobrovoľníckej práce určenej pre skupiny na 

prahu sociálneho vylúčenia. Sem je možné zaradiť viacpočetné rodiny, dôchodcov, ale aj početnú rómsku komunitu žijúcu v obci. Zámerom organizácie, aby mohli poskytovať pomoc na 

pravidelnej báze, bolo získanie vlastného sídla. Aj napriek prísľubom organizácia budovu do správy nezískala. Na to, aby bolo možné organizovať verejnoprospešné aktivity,  je potrebné 

získať  vybavenie, ktoré bude dimenzované pre túto činnosť. Jedná sa o veľkokapacitný stan vrátane vybavenia, ktoré bude k dispozícii pre všetky združenia v obci a zároveň bude k 

dispozícii pre záchranné zložky – Červený kríž, hasičský zbor a ostatné zložky podieľajúce sa na odstraňovaní epidemiologických a živelných katastrof.  Takáto infraštruktúra je aj v súčasnej 

dobe aktuálna, je možné ju prebudovať na lokálne testovacie alebo a vakcinačné stredisko.  Aktívnych dobrovoľníckych organizácií je v regióne dostakok. Sú však limitované podmienkami, 

kde a ako pomáhať a zároveň  v čase mimo mimoriadnej situácie vzdelávať, organizovať spoločenské a voľnočasové aktivity – vytvárať lokálnu komunitu, ktorá si nie je ľahostajná.

50                                   -   € 

198 Design Factory

Účelom projektu je prostredníctvom stratégie bývania vytvoriť dôstojné bývanie pre seniorov, ktoré im umožní zostať sebestačnými vo svojej domácnosti. Ak vytvoríme dostatok možností 

seniorského bývania s potrebnými podpornými službami, značná časť našich seniorov nebude potrebovať pobytovú sociálnu službu a bude môcť zostať žiť vo svojej domácnosti (Vďaka 

dôstojnému bývaniu odľahčiť pobytové sociálne služby).  Vytvoriť vhodné bývanie pre rodiny, ktoré sa ocitli v krízovej situácii, aby mohli mať zázemie na nový začiatok. Rovnako aj pre 

rodiny, ktoré sa ocitli v záchrannej sieti sociálnych služieb a vďaka odbornej pomoci sú schopné začať samostatný život vo svojom novom bývaní a uvoľniť tak aj miesto v zariadení 

sociálnych služieb pre ďalšiu rodinu, ktorá nevyhnutne potrebuje sociálnu intervenciu (Vďaka vhodnému bývaniu zabezpečiť priechodnosť sociálnych služieb). Vytvoriť plnohodnotné 

bývanie pre ľudí so zdravotným postihnutím a prijať ich tak ako súčasť našich komunít, kde oni nájdu pochopenia a my budeme obohatení o potrebnú citlivosť pre vzájomné spolužitie. Takto 

môže podporované bývanie pomôcť nielen jednotlivcom, ale aj celým rodinám – rodičom vyriešiť problém, čo sa stane s ich dieťaťom, keď sa o neho už nebudú vládať postarať, súrodencom 

prinesie odľahčenie ich zodpovednosti, ktorú budú môcť venovať svojim rodinám a takto všetci spoločne podporiť nový, relatívne samostatný život človeka, ktorého milujú a na ktorom im 

záleží (Vďaka inkluzívnemu bývaniu obohacovať život v komunitách a aj samotnú spoločnosť). Vytvoriť stabilné bývanie pre ľudí bez domova a zastaviť tak ich prepad cez sieť sociálnych 

služieb. Človek bez domova, ktorý má motiváciu vytvoriť si svoj domov, dokáže si vytvoriť svoju domácnosť, ak mu v tom ako spoločnosť dokážeme podať pomocnú ruku (Vďaka 

stabilnému bývaniu stabilizovať život človeka). Vytvoriť integračné bývanie pre azylantov, ktorí prichádzajú ku nám hľadať nový a bezpečný život pre seba a svoje rodiny. Človek, ktorému 

dá komunita a spoločnosť príležitosť začať nový život, dokáže byť za túto príležitosť tak vďačný, že sa jeho život stane prínosom pre jeho okolie (Vďaka integračnému bývaniu získať 

plnohodnotného človeka, ktorý je prínosom pre spoločnosť).Bývanie má v tejto dobe veľký sociálny potenciál a ak ho cielene plánujeme a vytvárame dokáže podporovať ľudský potenciál. 

Ľudský potenciál je nástrojom, ktorý vytvára hodnoty – materiálne, ale aj duchovné. Na týchto hodnotách stojí každá spoločnosť. Ak by sme z tohto spravili konklúziu, tak plánovaním a 

vytváraním dôstojného bývania pre tých, ktorí si ho v aktuálnej situácii nevedia zabezpečiť sami, pretvárame vlastne ich pasívnu sociálnu odkázanosť na aktívnu participáciu na rozvoji 

spoločnosti.

50                                   -   € 

199
Občianske združenie Sedliacky 

dvor - Paraszt Udvar PT 

Agroturistika a vidiecky turizmus  sú založené na aktívnom využívaní vidieckeho osídlenia pre rekreačno-turistický pobyt a vo všeobecnosti sa považujú  za organickú súčasť cestovného 

ruchu. Za svoj cieľ sme vytýčili oživiť túto tradíciu, poskytovať oddych v kvalitnom vidieckom prostredí, nenáročné ekologicky únosné rekreačné aktivity s cieľom získať zážitok z krajiny, 

poznávania prírody, autentickej zábavy.Sedliacky dvor v obci Rakytník v okrese Rimavská Sobota ponúka priaznivcom rekreačné aj športové jazdenie na koni. Atraktívna poloha dvora 

zaručuje návštevníkom pohodu, príjemnú prírodnú scenériu, kone a šport. Kvalifikovaní tréneri na výcvik koní a jazdcov sú zároveň zárukou fungovania jazdeckej školy aj pre začiatočníkov. 

Dvor leží cca 14 km od okresného mesta Rimavská Sobota. Realizáciou našich aktivít vieme vytvoriť nové pracovné miesta v regióne, ktorá bojuje s vysokou nezamestnanosťou už dlhé roky. 

V roku 2020 sme vytvorili 2 pracovné miesta na plný úväzok a 3 na dohodu o vykonaní práce. Naše služby sú jedinečné v okrese a majú prínos k rozvoju cestovného ruchu typu vidiecky 

turizmus.

50                                   -   € 

200 Vidiek, n. o.

Prínjosom projektu je vybudovaním a rozšírením doplnkovej turistickej  infraštruktúry pre turistov, cykloturistov a iných návštevníkov v blízkosti medzinárodnej cesty E 371 a križovatky 

ciest a plánovaných cyklotrás smerom na Bardejov, Svidník a Domašu.. Projekt bude mať dopad aj na obsadenosť ubytovacieho a stravovacieho zariadenia v blízkych bývalých kúpeľoch 

Šarišský Štiavnik s možnosťou občerstvenia sa minerálnymi vodami v chránenom území Radomky. V blízkosti obce je plánovaná i mimoúrovňová križovatka rýchostnej cesty R-4, čo bude 

mať tiež dopad na zvýšení počtu turistov.  

50                                   -   € 

201 Novonatura, o.z.
Využitie vnútorného rozvojového potenciálu územia, jeho kultúrnych, ľudských a inštituciálnych zdrojov. Predstaviť verejnosti, najmä mladšej generácii, rovnako obdivovateľom ľudových 

tradícií originálny súbor neznámych príbehov, legiend a rozprávok podaných v šarišskom nárečí, tak ako ho začiatkom 20. storočia, v rokoch 1907-1912 rôznou formou predstavili verejnosti 

ich známi  či neznámi autori.

50                                   -   € 

202

Európske zoskupenie územnej 

spolupráce

 Pons Danubii s ručením 

obmedzeným

Mŕtveho ramena Váhu budú vytvorené oddychové zóny a parkovacie miesta pre bicykle a autá. V Komárne na Mŕtvom ramene Váhu plánujeme uskutočniť výsadbu pôvodných druhov 

stromov (Dub lesný) a osadenie interaktívnych a náučných chodníkov.

50                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

203
Regionálne združenie Váh – 

Dunaj – Ipeľ 

Prínosom  asfaltovaných cyklotrás a dobudovania doplnkovej infraštruktúry bude zvýšenie mobility v rámci regiónu a návštevnosti okolitých obcí/miest, ochrana životného prostredia, 

zlepšenie zdravia populácie, a predovšetkým rozvoj cezhraničného cestovného ruchu, ktorý je mimoriadne dôležitý v cieľovom regióne. Cieľom je  zatraktívniť územie a samotnú cyklotrasu 

pre miestnych a zahraničných turistov a zároveň podporiť vidiecky turizmus, ktorý je kľúčový pre ďalší rozvoj, nakoľko môže v budúcom období značne podporiť hospodárstvo v regióne, 

vznik malých a stredných podnikov, bude  predstavovať nové pracovné miesta a tým zabezpečí kvalitné podmienky pre život obyvateľov. Projektový partner zo širšieho pohľadu sleduje aj 

cieľ zvyšovania dopravnej prepojenosti v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne, a zjednodušenie prístupu k prírodným a kultúrnym atrakciám v cieľovej oblasti. V neposlednom rade 

zabezpečenie doplnkovej infraštruktúry vo forme oddychových miest zvýši komfort turistov prechádzajúcich dotknutou trasou, prispievajúc k dobrému menu cieľovej oblasti v očiach 

turistov, miestnych i nadšencov cyklistiky. Zvýšenie vybavenosti, kvalitatívnej úrovne a atraktívnosti cyklotrás priamo prispeje k ich ďalšiemu rozvoju, ako aj k podpore dobrého mena 

cieľovej oblasti a jej zveľaďovaniu z hľadiska turizmu.

50                                   -   € 

204 NOBIS PRO o.z.
Bezplatný prístup k hygienickým a dezinfekčným prostriedkom pre marginalizované skupiny obyvateľstva v snahe zamedziť šíreniu COVID 19 Prostredníctvom bezplatnej distribúcie letákov 

a ďalších materiálov do domácností, edukovať a viesť k zodpovednosti, dodržiavaniu pravidiel hygieny, zmene myslenia a prístupu, v súvislosti so životom v komunite v snahe zamedziť 

šíreniu COVID 19

50                                   -   € 

205 Slovenská asociácia Route 66

Hlavným prínosom a účelom projektu je pomoc marginalizovaným skupinám obyvateľstva ich vzdelávaním, rozvojom  pracovných návykov, rozvíjaním  povedomia o lesoch, vegetačnom 

období, vhodnosti zberu a v neposlednom rade projekt poskytne  základné ekonomické zručnosti a ovládanie IT technológií. Ďalším prínosom projektu je aj zamedzenie devastácie lesného 

priestoru v dôsledku masívneho neorganizovaného zberu lesných plodín. Navyše súčasne projekt rieši výkup nazbieraných lesných plodín s odstránením nebezpečného a život ohrozujúceho 

súčasného ponúkania vedľa ciest, ktoré predstavuje bezpečnostné riziko v cestnej doprave a je v rozpore so základnými hygienickými zásadami.  Projekt je v súlade s prioritnými osami 

občianskeho združenia, č. 2 ekonomicko – rozvojová, č. 3 environmentálna a č. 4 sociálna. 

49,5                                   -   € 

206 o.z Za udržatelné Podunajsko
Účelom projektu je zapájanie občianskej spoločnosti a odbornej občianskej spoločnosti do udržateľného rozvoja regiónov. Prínos projektu má edukačný a environmentálny charakter. 

Zbieranie odpadu z prírody buďe slúžiť ako edukačný kampaň občanov o dôležitosti triedenia odpadu. Druhým prínosom projektu je, že zvyšujeme s pomocou projektu environmentálneho 

povedomia starostov o udržateľného rozvoja obce ktorý je súlaďe s PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja.  

49,5                                   -   € 

207
Asociácia pre duševné zdravie, o. 

z.

Účelom projektu je proces zmeny u ľudí s duševným ocohrením, prostredníctvom, ktorého si jednotlivci zlepšujú svoje zdravie a zotavenie, a snažia sa naplno využiť svoj potenciál. 

Svojpomocné skupiny majú veľmi pozitívny vplyv na svojich členov, pretože ľudia majú tendenciu sa hlboko emocionálne angažovať a radi sa podelia o skúsenosti "z prvej ruky", bez toho 

aby museli disponovať teoretickými alebo odbornými znalosťami. 

49                                   -   € 

208 Trojlístok, n. o. 

Podpora a zvýšenie životnej úrovne vybraných zraniteľných skupín obyvateľov v regióne, zvýšenie informovanosti verejnosti v regióne a zvýšenie dostupnosti odbornej pomoci konkrétnym 

zraniteľným skupinám, prostredníctvom zdravotnej osvety a prevencie. Projekt adresnými osvetovými, preventívnymi a intervenčnými aktivitami prispieva k ochrane a rozvoju verejného 

zdravia vo vybraných obciach v regióne v kontexte problémov súvisiacich so závislosťami a s dopadmi koronakrízy na rozvoj závislostí v regióne. Projekt napĺňa reálne potreby obcí v 

regióne, ako boli identifikované v procese prípravy Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v regióne.

49                                   -   € 

209 Občianske združenie SAMARIA

Komunitné centrum poskytuje útočisko pre viacero skupín obyvateľov Hlohovca a blízkeho okolia. Prvou skupinou sú rodiny v ťažkej sociálnej situácii.  Cítia sa vylúčení a potrebujú 

priestor, kde ich príjmu. V komunitnom centre získavajú sebavedomie nielen rodičia ale aj deti. V kruhu dobrovoľníkov a iných klientov (najmä seniorov) sa deti cítia v bezpečí, je rozvíjaná 

ich komunikácia a cítia sa byť plnohodnotnou súčasťou komunity. Rodičia v komunitnej záhrade i v centre získavajú pracovné a hygienické návyky a predstavu, ako funguje spoločnosť.  

Nielen od pracovníkov ale aj od seniorov získavajú rady ako hospodáriť v domácnosti, ako vychovávať deti a ako sa vyhnúť životným omylom. Druhou skupinou sú seniori, ktorí sú v 

mestskom prostredí často osamotení, nemajú priestor na realizáciu a cítia sa nepotrební. V komunitnom centre im dávame priestor na sebarealizáciu, materiálne vybavenie na ich koníčky a 

najmä pocit, že sú stále potrební a na ich názore záleží.  Staršie manželské páry sú príkladom mladým rodičom, odovzdávajú im rady a skúsenosti ako prekonať krízy v manželstve, ako si byť 

oporou a ako dobre hospodáriť s peniazmi. Deti zo sociálne slabého prostredia, ktoré majú zhoršený prospech sú  v komunitnom centre doučované dobrovoľníkmi. Taktiež tu prebiehajú 

rôzne aktivity pre rozvoj osobností či už klientov alebo dobrovoľníkov. Dávame priestor i inak obdareným deťom. Prebieha u nás aj muzikoterapia pre deti s autizmom. Komunitné centrum 

je však v havarijnom stave a súrne potrebuje rekonštrukciu aby sme v týchto aktivitách mohli pokračovať. V zimných mesiacoch je v centre veľmi chladno, nakoľko okná sú v chátrajúcom 

stave, výhrevné telesá - kotle sú už zastarané a samovoľne sa vypínajú, čím nezabezpečujú dostatočné vykúrenie priestorov a strecha zateká. Detský kútik musí byť zatvorený a deti tak 

strácajú možnosť rozvoja. Seniori upadajú v zimných mesiacoch do ťažkých psychických stavov depresií, nakoľko musia byť zatvorení v bytoch bez možnosti socializácie. Odstránením 

týchto havarijných stavov sa komunitné centrum bude môcť využívať naplno počas celého roka. Vybudovaním bezbariérového prístupu (sedačkového výťahu) sa spoločenská miestnosť, 

kuchyňa a toaleta sprístupní aj imobilným klientom a klientom s ochoreniami pohybového aparátu.

48,5                                   -   € 

210 Rodinné hospodárstva Šariša o.z.
Podporiť chov včiel v regióne, šíriť povedomie o prínose včelárstva pre ekonomiku regiónu. Podpora apiterapie a motivovanie včelárov pre zakladanie api-domčekov v šarišskom regióne. 

Vysádzanie medonosných rastlín na pozemkoch Komunity.Zdieľanie informácií v rámci Komunity aj mimo nej, o dotáciách na rozvoj regiónu v oblasti ekologického hospodárstva a dotácií v 

oblasti včelárenia.Opeľovanie včelami pomôže celému okoliu v okruhu 3 až 10 km od jednotlivých úľov.

48,5                                   -   € 

211

Občianske združenie pri 

Zariadení pre seniorov v 

Moravanoch nad Váhom

Účelom projektu je zlepšenie sociálnych služieb dostupných v Moravanoch nad Váhom  pre imobilných alebo ťažkomobilných seniorov, a to prostredníctvom zabezpečenia 

infraštrukturálneho zázemia pre dôstojnú a bezpečnú manipuláciu s osobami s uvedeným znevýhodnením, čím zlepšíme kvalitu života tejto ohrozenej skupiny komunity. Práve handicapovaní 

seniori patria medzi sociálne najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Vďaka stropnému zdviháku sa každodenné činnosti stanú dôstojnými, bezpečnými a zaberú minimum času. Obsluha 

stropného zdvíhacieho zariadenia je jednoduchá a vyžaduje minimum fyzickej sily. Zariadenie tak šetrí a chráni zdravie nielen znevýhodnených osôb, ale aj tých, ktorí sa o tieto osoby 

starajú. Sociálne služby na území obce Moravany nad Váhom sú poskytované ohrozenej skupine seniorov dvoma verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb: obcou ako poskytovateľom 

sociálnych služieb (domáca opatrovateľská služba) a rozpočtovou organizáciou s vlastnou právnou subjektivitou (Zariadenie pre seniorov s kapacitou 38 lôžok so 100% vyťaženosťou, kde 

počet žiadateľov niekoľkokrát presahuje jeho kapacitné možnosti), ktorej zriaďovateľom je obec. Okrem toho sa v obci nachádza aj jeden neverejný poskytovateľ sociálnych služieb. Žiadateľ 

– občianske združenie v rámci svojej činnosti sa zameriava medzi inými aj na zabezpečenie a poskytovanie potrebných pomôcok, potrieb a iných hnuteľných vecí seniorom, a zdravotne 

postihnutým osobám. Nainštalovaním obstaraných stropných zdvíhacích systémov práve v Zariadení pre seniorov (verejný poskytovateľ) dokáže najefektívnejšie zabezpečiť pomoc 

handicapovaným seniorom, nakoľko jeden zdvihák obslúži všetky osoby (2 až 3) umiestnené v danej izbe. Zlepšenie uvedených sociálnych služieb je nevyhnutné z viacerých dôvodov. 

Hodnoty ukazovateľov analýzy demografického vývoja obce Moravany nad Váhom ako aj celého regiónu nasvedčujú o starnutí populácie, z pohľadu na vývoj vekového zloženia 

obyvateľstva vyplýva, že v poslednom desaťročí kým sa podiel produktívnej populácie znižoval, podiel osôb v poproduktívnom veku rástol – konkrétne v Moravanoch nad Váhom v 

súčasnosti dosahuje 18,64% (z celkového počtu obyvateľov 2419 je až 451 ľudí nad 65 rokov). Zároveň rastie počet seniorov v obci a celom regióne, ktorí sú vzhľadom na svoj vek a 

zdravotný stav odkázaní na pomoc iných. Z analýzy štruktúry prijímateľov sociálnej služby v Zariadení pre seniorov vyplýva, že ich priemerný vek je nad 80 rokov a z nich je viac ako 50% 

imobilných alebo čiastočne imobilných. Uvedené nepriaznivé tendencie signalizujú ďalší rast podielu týchto prijímateľov. V súčasnosti sú pre handicapovaných seniorov k dispozícii v 

Zariadení pre seniorov 3 stropné zdviháky, avšak z vyššie uvedených dôvodov je nevyhnutné zabezpečiť minimálne ďalšie 3 stropné zdvíhacie systémy a prispieť tým k ochrane a zvýšeniu 

kvality života ohrozenej skupiny seniorov.

48,5                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

212
nezisková organizácia Projekt 

DOM.ov

Projektom sa sústreďujeme na vybrané lokality – obce nachádzajúce sa v prešovskom kraji, konkrétne ide o obce Zborov, Lenartov, Kamenná Poruba, Čičava a Rožkovany. Vo všetkých 

týchto obciach žijú Rómovia v segregovaných koncentráciach postihnutých hlbokou chudobou. Príznačná je vysoká miera nezamestnanosti, nízka vzdelanostná úroveň, katastrofálne 

podmienky na bývanie a častý výskyt sociálno- patologických javov. S vybranými obcami už viac ako rok spolupracujeme, ich zástupcovia prejavili vôľu riešiť problém osád komplexne. 

Projekt Inkluzívne susedstvá je založený na myšlienke, že efektívne a udržateľné riešenie bývania zraniteľných skupín obyvateľstva vyžaduje holistický prístup pôsobiaci na všetky dôležité 

oblasti života. Vychádza aj z prístupu v sociálnej práci nazývaného „housing ready“, čo znamená „pripravený na bývanie“. Zabezpečenie fyzického priestoru na bývanie je kombinované s 

adresnou sociálnou prácou a vzdelávaním. Ťažiskom projektu je implementácia programu svojpomocnej výstavby rodinných domov do osobného vlastníctva. Program je založený na úzkej 

spolupráci klienta, ktorý do programu vstúpi, obce, ktorá pripravuje podmienky na výstavbu domov a sociálnej banky poskytujúcej mikroúver na bývanie. Dôležitým komponentom v celom 

procese je sociálna práca s klientmi, ich permanentné vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti, stavebných zručností a začleňovania na trh práce. Výsledkom projektu je vznik nových 

susedstiev, v ktorých bývajú obyvatelia v legálnych rodinných domoch, pracujú na sebarozvoji a rozvoji svojej komunity.

48,5                                   -   € 

213 Aptet n.o.
Realizácia projektu povedie k rozvoju ekosystému a škálovaniu sociálneho podnikania a aktivít medzigeneračného centra Aptet, n.o., čo bude mať za následok zvýšenie uplatnenia sa na trhu 

práce a zvýšenie kvality života cieľových skupín -  znevýhodnených uchádzačov na trhu práce, neformálnych a formálnych opatrovateľov a seniorov žijúcich v regióne Levice. 48                                   -   € 

214
Občianske združenie 

Opatrovateľka

Prínos projektu s cieľom prevencie a eliminácia foriem diskriminácie pre rómsku komunitu a osobám so zdravotným postihnutím, ktorých výsledkom bude zvýšenie povedomia o právach 

rómov a osôb so zdravotným postihnutím a ich prínose k spoločnosti.. Merateľným ukazovateľom bude počet osôb rómskej komunity a osôb so zdravotným postihnutím, ktorým bude 

poskytnuté sociálne poradenstvo.

48                                   -   € 

215

Slovenský národný aeroklub 

gen. Milana Rastislava Štefánika 

Nitra

Účelom projektu je rekonštrukcia altánku a kuchyne. Tieto priestory sa žiaľ neplnohodnotne využívajú pri spomínaných aktivitách. Postavene boli v 60-tich rokoch minulého storočia. AK 

Nitra realizuje mnoho aktivít na ktorých sa zúčastňujú zahraničný súťažiaci. Našim cieľom je skultúrniť a sfunkčniť priestor kuchyne a altánku tak aby sme aspoň čiastočne reprezentovali. 

Altánok je miesto kde sa stretávajú piloti na brífingoch, miesto kde si piloti vymieňajú skúsenosti a stretávajú sa s mládežou a nádejnými pilotmi. V altánku mávajú stretnutia modelári a 

mládež tam máva sústredenie na ktorom stavajú modely lietadiel . Je to miesto kde sa stretáva komunita priaznivcov lietania, pilotov od tých najmenších až po dôchodcov. Rekonštrukcia 

kuchyne je nevyhnutá pre možnosť stravovania sa pri aktivitách vykonávaných na letisku.

47                                   -   € 

216 Občianske združenie SASA

Projekt je zameraný na zvyšovanie zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov zlepšením a rozvojom sociálnej infraštruktúry regiónu, konkrétne poskytovaním terapií pre deti s oneskoreným 

vývinom, narušenou komunikačnou schopnosťou, pervazívnou vývinovou poruchou (autizmus), viacnásobným hendikepom a deti s oneskoreným vývinom z marginalizovaných skupín a 

organizovaním školení pre rodičov a špeciálnych pedagógov, pedagógov a vychovávateľov. Náš projekt sa zameriava na zvýšenie počtu poskytovaných terapií o 50%, aby sme mohli pokryť 

potreby rodičov detí so znevýhodnením v širšom okolí, keďže evidujeme veľký záujem rodičov, ktorý nevieme uspokojiť. S pomocou našich terapií majú rodičia znevýhodnených detí 

možnosť rozvoja a dodatočného vzdelávania, čo výrazne zlepšuje ich samostatnosť, začlenenie detí do kolektívu, napredovanie v učení a pomáha celkovému zlepšeniu situácie v rodinách. 

A navyše prostredníctvom našich školení pre špeciálnych pedagógov a vychovávateľov budeme nepriamo pomáhať oveľa väčšiemu množstvu znevýhodnených detí cez týchto vyškolených 

pedagógov a náš projekt bude mať široký dosah na komunitu rodičov a znevýhodnených detí v našom regióne.

47                                   -   € 

217 Detská organizácia Frigo

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie priestoru pre podporu komunity ako takej, zníženie anonymity veľkého sídliska, prepojenie generácií, rozvoj zručností jednotlivých cieľových skupín, 

vytvorenie platformy pre zapájanie obyvateľov do činnosti komunity aj samosprávy, vytvorenie udržateľného projektu, ktorý bude v ďalších rokoch pokračovať a rozvoj územia na základe 

zmysluplného konceptu. Projektom pomôžeme zároveň deťom z marginalizovaných skupín, ktoré sa nachádzajú v okolí komunitného centra. V neposlednom rade je projekt primárnou 

prevenciou proti rôznym negatívnym a patologickým javom.

46,5                                   -   € 

218
Humanitarián n.o. (nezisková 

organizácia)

Tento projekt predstavuje silnú motiváciu pre seniorov a osoby zotavujúce sa z telesných zranení vyjsť na čerstvý vzduch. Zlepšuje kvalitu života seniorov, a to z pohľadu telesného, ako aj 

psychického stavu. Garantuje vysoký stupeň užívateľnosti aj pre osoby s hendikepom, keďže by došlo k rozšíreniu počtu bezbariérových verejných priestranstiev. Pri všetkých aktivitách je 

pritom zachovaný najvyšší stupeň bezpečnosti užívateľa. Náš projekt umožňuje do aktivít zahrnúť aj rôzne ďalšie osoby ako sociálnych pracovníkov, dobrovoľníkov, rodinných prsislušníkov 

a pod a prináša zlepšenie psychickej stránky, zlepšenie nálady, lepšia socializácia, zníženie úzkosti, nekľudu a zvýšenie schopnosti koncentrácie. Chceme poskytnúť priestor a vybavenie na 

zmysluplné a aktívne využitie času pre seniorov.

46,5                                   -   € 

219 TOLERANCIA

Účelom projektu  je poskytovať kvalitné sociálne  služby klientom organizácie TOLERANCIA n.o. Zabezpečiť vhodné podmienky na pohybové aktivity pre seniorov, hendikepovaných ako 

aj pre mladých obyvateľov obce. Prispieť k umožneniu vedenia zdravého životného štýlu a elimináciu následkov pandémie. Pomocou bezberierového prístupu umožníme využitie služieb 

poskytovaných v zariadení aj počas pandémie a to  dodržiavním protikovidových opatrení v rámci zariadenia. Uvedenými aktivitami organizácia prispeje k zlepšeniu a rozvoju sociálnej 

infraštruktúry regiónu. Cieľovou skupinou projektu sú : - obyvatelia ZSC I č. 659 a ZSC II č. 1277  - obyvatelia obce Trstice – mládež, seniori, handicapovaný, marginalizovaný-návštevníci 

obce ako aj zariadenia

46                                   -   € 

220
Centrum komunitného 

organizovania

Projektom sa investuje do komunitného organizovania v marginalizovaných rómskych komunitách v 3 lokalitách BBSK. Komunity na konci roka budú schopné zanalyzovať si svoje potreby 

a nastaviť ich riešenia s cieľom zlepšenia životných podmienok. Proces komunitného organizovania ich taktiež podporí v uvedomovaní svojej dôležitosti a potrebnosti byť aktívnym občanom 

a občiankou, z čoho vo finále budú benefitovať jednotlivé samosprávy, pod ktorými tieto komunity fungujú. Proces komunitného organizovania nebude ukončený týmto projektom a žiadateľ 

zároveň bude hľadať ďalšie zdroje na zabezpečenie kontinuality procesu komunitného organizovania, ktorý nie len vylepšuje podmienky komunít, robí ich aktívnejšie, buduje vzťah 

s inšitúciami a prinavracuje ľudskosť a dôveru vo fungujúci systém. 

46                                   -   € 

221 Občianske združenie Aktív-Relax

Históriu mesta Dolný Kubín ovplyvnila aj 300 rokov stará Židovská kultúra, súčasťou ktorej je aj historický Židovský cintorín, ktorého súčasťou sú zostatky ceremoniálnej haly a 

historických schodov a kameňov, ktoré dotvárajú historický ráz tohto priestoru. Naším cieľom je obnova  schodov a zachovať ich historický tvar, ktoré  sú čiastočne zničené a povalené. Toto 

dedičstvo chceme zachovať pre ďalšie generácie. Obnovením  a následnou revitalizáciou celého priestoru chceme z tohto priestoru vytvoriť interaktívne  miesto pre návštevníkov Dolného 

Kubína, ako aj samotných Kubínčanov.

46                                   -   € 

222 NÁŠ SVEDERNÍK
Oprava a obnova jedinečnej technickej pamiatky, rozvoj miestnej a regionálnej turistickej infraštruktúry, upevňovanie vzťahov miestnych komunít (klub turistov, záhradkárov, seniorov) 

osvetová činnosť v oblasti ochrany životného prostredia a skvalitňovania života vo vidieckej krajine, kvalitné potraviny a spracovanie domácich plodín 45,5                                   -   € 

223 Gymnastik Košice Výsledkom tohto projektu je výmena plynových zariadení,   komponentov ktoré k tomu prislúchajú, revitalizácia priestorov plynovej kotolne v športovej telocvični. 45,5                                   -   € 

224 Ľudiaprírody

1.Využijúc vedecko – výskumný obsah a podklad RUSES spresniť zoznam, výskyt tých lokalít a biotopov SKŠ cieľového mikroregiónu Galanty a Váhoviec, ktoré sú ekologicky poškodené. 

Týmto poskytnúť pre samosprávy vedecky zdôvodnené a kvalifikované podklady k ďalším rozhodnutiam na zlepšenie daného skutkového stavu. 2.Vytvorením, realizáciou a vyhodnotením 

dotazníkového prieskumu poskytnúť aj pre ďalšie samosprávy okresu Galanta metodický nástroj k ich činnosti v oblasti ekologických rozhodnutí a opatrení. 3.Odbornými školeniami k 

tematike nových finančných nástrojov  EU a MIRRI (hlavne REACT-EU a RRF) významne prispieť ku informovanosti o možnostiach, formách a metódach spolufinancovania projektov 

proporcionálneho a udržateľného rozvoja cieľového regiónu a aj okresu Galanta. 4.Prevádzkovaním Stránky internetu vytvoriť moderný, účinný a efektívny, širokej odbornej a laickej  

verejnosti prístupný nástroj diseminácie nových poznatkov, skutočností a dosiahnutých výsledkov prakticky pre celý cyklus plánovania,  organizácie a riadenia systematického rozvoja 

regiónu.

45,5                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

225 WiSS o.z.
Kúpou súboru nehnuteľností vytvorenie komunitný dvor, kde by sa schádzali komunity zo Slovenska – Maďarska ale aj iných krajín. Čo by zlepšilo prosociálne správanie obyvateľov v 

regióne.
45                                   -   € 

226 Rezort Zamagurie o.z.
Rozvoj cestovného ruchu a rozvoj regiónu formou rozvoja turistickej infraštruktúry. Konkrétne vytvorením Náučno-oddychových zón v extraviláne a intraviláne mesta Spišská Stará Ves ako 

aj strategickým plánovaním ďalšieho rozvoja. Budovanie značky Rezort Zamagurie ako destinácia cestovného ruchu s outdoorovými aktivitami.
45                                   -   € 

227 CASTRUM SANCTI GEORGII

Národná kultúrna pamiatka, Západná obranná veža hradu Biely Kameň, gotická architektúra z 2. polovice 13. storočia, zapísaná do ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR pod číslom 

430-3, je v dezolátnom samodeštrukčnom stave. Viď centrálna evidencia PÚ SR: http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=1819. V dôsledku trhlín v murive veže, kamenných odtrhov plášťa 

a zvetralej koruny muriva akútne hrozí zrútenie prinajmenšom hornej tretiny veže. Vypadávanie kameňov z kavern bezprostredne ohrozuje návštevníkov hradu. Účelom predkladaného 

projektu je zachrániť rozpadávajúcu sa vežu a zakonzervovať ju do stavu upravenej trvalo udržateľnej ruiny, najmä s ohľadom na zabezpečenie bezpečnosti početných návštevníkov hradu 

z blízkeho i vzdialeného okolia. Biely Kameň je totiž obľúbeným výletným miestom v Malých Karpatoch, v blízkosti hlavného mesta SR. Obnovou hradu chceme zlepšiť kvalitu existujúceho 

neoficiálneho až živelného turistického využita hradu a premeniť ho na bezpečné a obľúbené odpočinkové a výletné miesto v prírode. Realizáciou projektu sa zároveň dosiahne vytvorenie 

synergie s priľahlou mestskou pamiatkovou rezerváciou Svätý Jur, obľúbenou Malokarpatskou vínnou cestou a cyklotrasou Jurava. To všetko prispeje k rýchlejšiemu rozvoju 

malokarpatského regiónu. Z vyšsej návštevnosti Bieleho Kameňa budú v konečnom dôsledku benefitovať aj lokálne podnikateľské subjekty (vinárstva, ubytovacie zariadenia, gastronómia...) 

a samotné mesto Svätý Jur. Záchrana rýchlo degradujúcej, až zanikajúcej stredovekej architektúry z obdobia gotiky (zo 14. storočia), nášho národného kultúrneho dedičstva, je účel hodný 

osobitného zreteľa sám o sebe. 

45                                   -   € 

228 Jazmínka, n. o.
Prínos projektu s cieľom prevencie a eliminácia foriem diskriminácie osobám so zdravotným postihnutím, ktorých výsledkom bude zvýšenie povedomia o právach osôb so zdravotným 

postihnutím a ich prínose k spoločnosti.. Merateľným ukazovateľom bude počet osôb osôb so zdravotným postihnutím, ktorým bude poskytnuté sociálne poradenstvo. 44                                   -   € 

229 Druhý domov - Dúbravy

Zveľadením a revitalizáciou zelene v priestore s výhľadom na sopečné pohorie Poľana, vytvoríme v obci zelenú oázu na mieste, ktoré bolo zanedbané, zarastené trávnym porastom, 

náletovými drevinami a znehodnotené návozom zeminy. Vytvoríme miesto na stretávanie ľudí, podporíme občiansku participáciu obyvateľov a taktiež podporíme regionálny rozvoj obce 

Dúbravy. Bezbarierovým prístupom umožníme ľuďom na invalidných vozíkoch kochať sa krásami okolitej prírody, rôznofarebnými rozkvitnutými kvetmi,kríkmi a stromami a okolitou 

zeleňou. Z budovy s francúzskymi oknami bude umožnený prevoz do vonkajšieho prostredia aj ležiacim pacientom, ktorí sa budú môcť napriek svojmu ťažkému zdravotnému stavu potešiť 

z okolitej zelene a vtáctva, ktoré má v našej obci chránené územia.

44                                   -   € 

230

Miestna akčná 

skupinaSpoločenstva obcí

 topoľčiansko-duchonského 

mikroregiónu

Účelom projektu je najmä komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia MAS SOTDUM – ľudských a inštitucionálnych zdrojov a udržanie kvalifikovaných kapacít 

tohto občianskeho združenia v území. Prínosom realizácie tohto projektu je zachovanie kancelárie MAS SOTDUM, ktorá je pre územie dôležitým a nenahraditeľným  prvkom pri 

implementácii stratégie CLLD a preto finančné prostriedky umožnia preklenutie obdobia, v rámci ktorého funguje toto občianske združenie len z vlastných zdrojov a z členských príspevkov. 44                                   -   € 

231 Rádio Mária Slovensko, o.z.
Šírenie a sprostredkovanie informácií o angažovanosti miestnych komunít z rôznych regiónov Slovenska, povzbudenie spoločnosti pozitívnymi príkladmi úspešnej práce s Rómami, so 

zdravotne znevýhodnenými, s osobami zo sociálne slabších vrstiev a pod. Prínos pre ekonomiku je cez zvýšenú motiváciu a inšpirovanie jednotlivcov i lokálnych komunít k aktivitám a 

zapájaniu sa do práce na podporu znevýhodnených na Slovensku čo je aj súčasťou takmer všetkých regionálnych stratégií na Slovensku.

43,5                                   -   € 

232
Trnavská asociácia sluchovo 

postihnutých (TASPO)

V rámci projektu sa zabezpečí podpora a zvýšenie kvality života nepočujúcich osôb v Trnavskom kraji prostredníctvom zabezpečenia školania tlmočníkov a vytvorenia štúdia. Nepočujúce 

osoby, ktoré stratili sluch pred osvojením reči žijú vo veľkej miere v sociálnej a komunikačnej izolácií a práve profesionálna podpora tlmočníkov a projektového tímu prostredníctvom 

elektrovozidla umožní týmto pracovníkom efektívnejšie hodpodáriť s časom a hlavne bezpečnejšie ako doteraz. Na druhej strane klienti budú mať kvalitnejšiu a dostupnejšiu službu
43                                   -   € 

233

MARTINO –

 Inštitút rozvoja spoločnosti 

občianske združenie

V priebehu poradenstva sa budú využívať nasledovné formy individuálnych a skupinových činností: •	poradenstvo v oblasti sociálneho vylúčenia, ktoré súvisí s problematikou zdravého 

životného štýlu, nadváhy a obezity, rozvoja mentálnych schopností, osobnostného rozvoja, životného smerovania alebo kariérneho rozvoja, podpory antidiskriminačného myslenia, osvety 

týkajúcej sa práv človeka a prevencie voči sociálnemu vylúčeniu, pričom zameranie stretnutia s klientom si určuje klient sám podľa jeho individuálnej potreby súvisiacej s poskytovanými 

službami; •	kariérne poradenstvo prepájané s konceptami terapie zameranej na profesijnú diagnostiku s cieľom identifikovať silné a rozvojové stránky a motivačné činitele osobnosti v 

situáciách sociálneho vylúčenia; •	mentálny koučing zameraný na posilňovanie kladných stránok osobnosti a hľadanie zdrojov vlastného rozvoja pri prežívaní vylúčenia; •	motivačné 

poradenstvo zamerané na možnosti transformácie seba a psychickej podpory, •	poradenstvo v oblasti budovania a rozvoju tímov s princípmi rovnakého zaobchádzania a horizontálnymi 

prioritami projektu.

43                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

234 RRA Horný Spiš

RRA Horný Spiš Kežmarok, ako záujmové neziskové multisektorové združenie s vyše 20 ročnou aktivitou v cca 100  iniciatívach a  zámeroch  malo v jednom z predchádzajúcich období  

podporený projekt z Výzvy na podporu regionálneho rozvoja z názvom Adventus regis /Príchod kráľa/. Jednalo sa o zámer vytvorenia nového produktu cestovného ruchu, ktorý bude čerpať z 

historického bohatstva a posilňuje kultúrnu identitu historického„slobodného kráľovského mesta“ Kežmarok a zvýši jeho návštevnosť. V tejto „prvej etape“ väčšieho šesťetapového 

projektového zámeru  išlo o 5 častí: Výstava o stredovekých významných postavách spojených z Kežmarkom ako cisár Žigmund Luxemburský, poľský kráľ Jagellonský, litovské knieža 

Vitold a pod., Viacjazyčné tématické brožúry k celkovému zámeru, Turistický sprievodca po Slobodných kráľovských mestách, Spracovanie komplexného viacetapového scenára nového 

produktu cestovného ruchu a Výroba prvých vzorových historických  artefaktov. Boli zhotovené odborné umelecké kópie  kompletných historických kráľovských kostýmov pre vyššie 

spomenuté historické postavy. Uvedené cenné repliky sú umiestnené v Múzeu hrad Kežmarok a zatiaľ čiastkovo využívané v expozícii..  Je to začiatok dynamickejšieho zatraktívnenia 

ponuky nielen pre návštevníkov mesta oproti doterajším ,pomerne stagnujúcim možnostiam. Nová ponuka bude rozvíjať ľudské zdroje miestnych lektorov a u miestneho obyvateľstva, posilní 

ich poznanie vlastnej histórie v kontexte európskych dejín a zvýšenie ich kultúrno-historickej identity. Ponuka bude adresované predovšetkým domácim i zahraničným návštevníkom, hlavne 

návštevníkom priľahlých  Vysokých Tatier a Pienin ,ktorých by tento produkt mal osloviť pre návštevu  Kežmarku a vyvolať efekt opakovanej návštevnosti.       Podpora v 

tzv.menejrozvinutom okrese Kežmarok potrebuje ako hlavný efekt hlavne zvýšenie návštevnosti, čo je možné dosiahnuť len zatraktívnením ponuky v tomto priestore, ktorý sa nachádza tak 

trochu v tieni TOP destinácie Vysoké Tatry a mimo rýchlych dopravných koridorov a dopravného uzla Poprad. Samotné mesto Kežmarok je však na trase Poprad a prírodnokultúrnej 

destinácie Červený Kláštor - Pieniny, ktorá má rastúci návštevný potenciál. Mesto Kežmarok sa kvôli stagnovaniu nedostatočnej atraktívnosti ponuky stáva v mnohých prípadoch len 

prejazdovým miestom turistov. Pretrvávajúca slabšia turistická návštevnosť v samotnom meste Kežmarok ako spádovom okresnom sídle s celkom hodnotnou primárnou ponukou vrátane 

pamiatok UNESCO má dopad na stagnáciu až úpadok niektorých služieb a tým aj zamestnanosti. V meste Kežmarok sa pre efekt zvýšenia návštevnosti najviac osvedčila organizácia 

minimálne víkendového, exteriérového, dynamického a originálneho podujatia, akým je už dlhodobo“ Európske ľudové kultúrne remeslo“. Ukazuje sa potreba vytvoriť pre letnú sezónu ešte 

minimálne jedno podobné udržateľné vlajkové podujatie s väčším využitím bohatých historických prameňov bývalého slobodného kráľovského mesta Kežmarok. Vzorom pre taký zámer je 

projekt Korunovačné slávnosti v Bratislave, ktorý sa postupne transformuje z víkendového divadelného predstavenia – podujatia do celoročného produktu cestovného ruchu ako 

„Korunovačná Bratislava“ a vytvára aj nové pracovné príležitosti. Pre Bratislavu sa táto téma stala aj hlavným marketingovým výstupom prezentácie mesta. Takýto väčší projekt aj v 

Kežmarku má potenciál potrebného viazania a využitia voľnej pracovnej sily, ktorý sa postupne prejaví tiež vo výrobe nových suvenírov, špecializovaných a tematických prehliadok, 

organizovaní konferencií, poznávacích zájazdov a následne v zvýšení prenocovaní a rozvoji gastronomických služieb.                   Aktivita v tomto projekte  rieši naplánovanú nadväzujúcu už 

II. Etapu komplexného zámeru „Adventus regis“,  hlavne potreby tvorby  ďalších odborných replík historických kostýmov.

43                                   -   € 

235 Cooltúrne o. z.
Účel projektu je najmä v podpore domácich umelcov, nezávislej umeleckej scény a v spoluprácach. Dávame priestor viacerým žánrom umeleckej tvorby: móda, tanec, hudba, socha, divadlo, 

literatúra.
42                                   -   € 

236 Slovnská sieť proti chudobe Vybudovanie relaxačného centra 41,5                                   -   € 

237 Rozvoj Čirča
Účelom projektu je zlepšenie podmienok obyvateľov obce pre ich spoločné aktivity. Hlavným prínosom predloženého projektu je  vytvorenie adekvátneho priestoru pre realizáciu 

spoločenských aktivít lokálneho až cezhraničného charakteru.
41,5                                   -   € 

238 Ľalia- združenie detí a rodičov

Výsledok projektu bude vybudovaný sad a škôlka starých odrôd ovocných stromov v katastri obce Horné Hámre. Pridanou hodnotou je zamestnanie 2 nezamestnaných z komunity v rámci 

riadenia, zapojenie dobrovoľníkov všetkých generácií, (pričom 10 nezamestaní dobrovoľníci by dostali mesačne príspevky na výdavky),a v neposlednom rade aj efektívne využitie bývalej 

lazníckej usadlosti,ktorá je v rozpade, ale poskytuje ideálne prostredie na rozvoj plánovanej komunitnej činnosti v prospech udržania, či skôr znovuoživenia ovocinárskej tradície v našom 

regióne. 

41                                   -   € 

239 Kone pre zdravie
Vytvorenie podmienok a priestorov na plnohodnotné fungovanie občianskeho združenia. Objekt bude slúžiť na ubytovanie detí, ďalej na organizáciu prednášok, seminárov a vzdelávacích 

aktivít v oblasti hipoterapie, budovania pozitívneho vzťahu medzi človekom a zvieraťom, v oblasti ochrany prírody a pod.
41                                   -   € 

240 Hokejový klub Levice
Aktuálna situácia vplyvom celosvetovej pandémie Covid 19  nie je u nás ani vo svete najlepšia. Pre zabezpečenie zdravia občanov je nevyhnutné dodržiavať stanovené odporúčania, ktoré je 

však náročné skĺbiť s organizáciou tréningového procesu. Problematický je i návrat športovca späť do procesu téningovej záťaže po prekonaní vírusu Covid 19. 40,5                                   -   € 

241
Slovenská únia sluchovo 

postihnutých

Sprístupnenie dostupnosti potravín, pre sociálne znevýhodnených pomocou sociálnej výdajne, ktorá bude dostupná aj priamo v terénne pre komunity v regióne. Táto výdajňa bude slúžiť aj k 

tomu, aby sa spotrebovali nadbytočné potraviny, čím sa zníži plytvanie potravín. Pomocou výdajne budeme prispievať k solidarite občanov. Zároveň sa zameriame na zdravotnú osvetu, 

výživu detí a potreby očkovania.

40,5                                   -   € 

242 myJUMP.sk

V priebehu poradenstva sa budú využívať nasledovné formy individuálnych a skupinových činností: •	poradenstvo v oblasti sociálneho vylúčenia, ktoré súvisí s problematikou zdravého 

životného štýlu, nadváhy a obezity, rozvoja mentálnych schopností, osobnostného rozvoja, životného smerovania alebo kariérneho rozvoja, podpory antidiskriminačného myslenia, osvety 

týkajúcej sa práv človeka a prevencie voči sociálnemu vylúčeniu, pričom zameranie stretnutia s klientom si určuje klient sám podľa jeho individuálnej potreby súvisiacej s poskytovanými 

službami; •	kariérne poradenstvo prepájané s konceptami terapie zameranej na profesijnú diagnostiku s cieľom identifikovať silné a rozvojové stránky a motivačné činitele osobnosti v 

situáciách sociálneho vylúčenia; •	mentálny koučing zameraný na posilňovanie kladných stránok osobnosti a hľadanie zdrojov vlastného rozvoja pri prežívaní vylúčenia; •	motivačné 

poradenstvo zamerané na možnosti transformácie seba a psychickej podpory, •	poradenstvo v oblasti budovania a rozvoju tímov s princípmi rovnakého zaobchádzania a horizontálnymi 

prioritami projektu.

40,5                                   -   € 

243 A m a n t e, n. o. 

A m a n t e, n. o. je zakladateľom Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorá je od roku 2013 dôležitým článkom v systéme pomoci rodinám s deťmi útleho veku pri 

zosúladení rodičovských povinností s platenou prácou, pri zabezpečovaní životného štandardu členov rodiny. Od 1.1.2021 A m a n t e, nezisková organizácia poskytuje okrem ambulantnej 

formy sociálnej služby aj službu na zosúlaďovanie rodinného a pracovného života poskytovanú terénnou formou sociálnej služby v domácom prostredí dieťaťa. Táto služba sa poskytuje 

rodičovi alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do starostlivosti, a to v čase, v ktorom sa rodič dieťaťa alebo tzv. náhradný rodič sa z rôznych dôvodov nemôže sám alebo za 

pomoci rodiny starať o svoje dieťa. Ide o vytvorenie optimálnych podmienok pre rodiny s deťmi s prihliadnutím na individuálne potreby detí . Služba je poskytnutá hlavne pre osamelé matky 

a pre rodiny, kde je rodič napr. dlhodobo nezamestnaný a je v záujem celej rodiny, aby sa v čo najkratšom čase zamestnal.  Od. 1.6.2021 nezisková organizácia plánuje rozšíriť službu 

ambulantnej aj terénnej sociálnej služby pre rodiny, ktoré sa starajú o deti s poruchou autistického spektra, ako aj pre deti s iným mentálnym alebo telesným postihnutím. Účelom projektu je 

zabezpečiť kvalifikovaný personál pre túto službu a materiálno-technického vybavenia na výkon odborných metód práce. Prostredníctvom tejto služby starostlivosti sa zabráni sociálnemu 

vylúčeniu rodiny a zabezpečí sa priestor pre rodiča, aby sa zúčastnil aktivít spojených so vstupom alebo návratom na trh práce. 

40,5                                   -   € 

244 Bystriny

Budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, koordinácia a rozširovanie siete občianskych iniciatív z rôznych regiónov Slovenska a expertných dobrovoľníkov, ktorí sa prepájajú 

a snažia sa o nápravu lokálnych problémov a riešenie vecí vo verejnom záujme. Posilnenie sebavedomia a asertivity občanov a občianskych združení, spájanie naprieč regiónmi, povolaniami, 

sociálnymi vrstvami, posilňovať a tvoriť empatiu naprieč rôznymi prostrediami. Zvýšenie motivácie neaktívnej časti verejnosti zapojiť sa do občianskej spoločnosť. Prepojenie regionálnej 

biznis komunity s regionálnymi občianskymi združeniami.

40,5                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

245
Centrum sociálnych služieb 

Spišský Štvrtok, n.o.

Účel: Rekonštrukcia a obnova záhrady, výsadba rôznych prvkov zelene (stromov, kríkov, okrasných rastlín) a zakúpenie nového mobiliáru. prínos:   1) nová záhrada bude určená pre 

využívanie samostnými klientami zariadenia (100 ks) ako aj zamestnancami zariadenia (65 ks); pri návštevách aj rodinnými príslušníkmi klientov, ale aj pre obyvateľov obce a turistov, 2) 

nový estetický pohľad na národnú kultúrnu pamiatku zo 17.st. http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=14902 , 3) vytvorenie možnosti liečebnej terapie estetikou a navodením príjemnej 

atmosféry

40                                   -   € 

246 		Maltézska pomoz Slovensko, o.z.		
Vytvorenie vyškolených dobrovoľníckych kapacít pripravených na trvalú prácu s teamom dobrovoľníkov, ich regrutovanie, motiváciu a udržanie a schopných organizovať a získavať finančné 

zdroje na prevádzku a rozvoj týchto činností                      39,5                                   -   € 

247 OZ Bez rozdielu

 Cieľom projektu je neformálne vzdelávanie detí, mládeže i dospelých zo znevýhodneného prostredia, poskytnutie terapií, workshopov a tvorivých dielni deťom, mládeží i dospelým so 

zdrav.znevýhodnením, ľuďom zo soc.znevýhodneného prostredia, aby bola zabezpečená dôsledná starostlivosť i pre tých, ktorí si podporné terapie, vzdelávanie nemôžu z finančných 

dôvodov dovoliť, ale ktorým práve takéto neformálne vzdelávanie, podporné terapie v našom centre môžu zlepšiť život, rozvíjať osobnostne predpoklady na možné uplatenenie v živote, 

zlepšiť prospech v škole, lepšie vzdelanie im uľahčí i hľadanie si práce

39,5                                   -   € 

248 Košice CROWS
Účelom projektu je vytvorenie a poskytnutie rovnocenných podmienok pre šport, všetkým deťom bez ohľadu na ich vek, pohlavie sociálne pomery alebo menšinové či rasové rozdiely a tým 

zabezpečiť rovnocenné podmienky pre ich vývoj poskytnutím kvalitných tréningových procesov.  
39,5                                   -   € 

249 SPQV o.z.
Účelom projektu je rozšírenie možnosti samostatnej zárobkovej činnosti u sociálne znevýhodnených občanov z marginalizovanej rómskej komunity v časti obce Víťaz Dolina.

39                                   -   € 

250
Kultúrno-výchovné občianske 

združenie Láčho drom

Zabezpečenie plynulého chodu aktivít žiadateľa na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach zameraných na šport a kultúru, sieťovanie partnerov, vzdelávanie detí aj dospelých, 

motivovanie a zapájanie MRK do verejno-spoločenského diania na úrovni samosprávy. 38,5                                   -   € 

251 Punkáči deťom

Festival Punkáči Deťom je najväčší benefičný festival svojho druhu na Slovensku. Výťažok zo vstupeniek každoročne putuje na podporu deťom v núdzi prostredníctvom OZ Punkáči Deťom. 

V programe festivalu je akcentovaná myšlienka pomoci a solidarity so znevýhodnenými,  marginalizovanými či ostrakizovanými sociálnymi skupinami a ich inklúziu do spoločnosti, taktiež 

ochrana životného prostredia a podobné všeobecne prospešné idey. Týmto sa posilňuje široká komunita ľudí s cennými občianskymi a humanistickými hodnotami  ako spolupatričnosť, 

empatia, altruizmus a porozumenie, nevyhnutnými pre fungujúcu občiansku spoločnosť, ďaleko presahujúcimi fyzické hranice festivalu. V neposlednom rade je festival dôležité kultúrne 

fórum pre rozvoj nezávislej kultúry a podporu mladých, nádejných umelcov, ktorí majú vďaka festivalu možnosť získať nové publikum a využiť festivalové pódium ako odrazový mostík k 

širšej percepcii hudobnej verejnosti. Na festivale uprednostňujeme interpretov, hudobné skupiny, prednášajúcich a premietané filmy, ktorých propagované myšlienky sú v súlade s hore 

vymenovanými hodnotami. 

38,5                                   -   € 

252 Komunita Aktivity

Cieľovou skupinou budú občania všetkých vekových kategórií, najmä z regiónu Orava, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 s miernymi následkami bez nároku na špeciálnu a kúpeľnú liečbu. 

Prioritou je zameranie na odborných pracovníkov zo sociálno-zdravotného sektoru a ľudí, pre ktorých by služba bola finančne nedostupná. Klienti získajú zázemie pre celkovú rekondíciu 

organizmu, ako aj priestor pre zdieľanie spoločných fyzických a psychických problémov spojených s prekonaním ochorenia Covid-19. Perspektívou a záujmom je previazanie na 

poskytovanie odborného psychologického poradenstva a pomoci, pozitívna osveta a prevencia.  

38,5                                   -   € 

253 Students Media Network

Sebarozvoj a občiansku angažovanosť; Zvýšenie záujmu rómskych občanov o riešenie problémov regiónu; Zvýšenie vzdelanostného rozhľadu a motivácia k ďalšiemu rozvoju. Budovanie 

siete regionálnych lídrov; Rozhľad v štruktúrach európskej a štátnej pomoci; Dostatočná znalosť na tvorbu a realizácie projektov; Dostatočnú úroveň znalostí komunikácie, neformálneho 

vzdelávania k vedeniu kurzov, školení a workshopov; Základy rómskeho jazyka; Dostatočné poznatky na vytvorenie občianskeho združenia, nadácie a pod; Prehľad politického spektra na 

Slovensku a vo svete;  Zvýšenie komunikačných zdatností.

38                                   -   € 

254 Malý šéfkuchár bez čapice OZ
V 21.storočí môžeme považovať obezitu už za pandémiu, ktorá má veľmi narastajúci dopad na fyzické a duševné zdravie detí, školákov, ale najmä mladých ľudí, ktorí si obezitu a nadváhu 

prinášajú z detstva. Podľa štatistík, jeden zo štyroch školákov trpí nadváhou alebo obezitou, ktorá ho obmedzuje v dennom živote. Projekt prevencie detskej obezity prináša celoročnú 

edukáciu školákov  a dáva im základy zdravého životného štýlu.

38                                   -   € 

255 Dianovum o.z.

Obnova zanedbaných a opustených území a objektov má potenciál byť významným a zmysluplným hýbateľom rozvoja regiónov, v kombinácii s ďalšími faktormi a lokálnymi zdrojmi. 

Realizáciou projektu sa naštartuje proces revitailizácie lokality, vytvorí sa priestor   na napĺňanie stratégií verejných politík na regionálnej a lokálnej úrovni, ako aj vzájomné učenie sa 

partnerov z rôznych sektorov a diverzifikovanie finančných investícií. Revitalizácie nevyužívaných budov ponúkajú prietor na zastavenie degradácie budov a hodnôt lokality, úsporu financií, 

služby obyvateľom, skvalitnenie prostredia, zabránenie odlivu obyvateľov, a v neposlednom rade sú aj príležitosťou na novátorský prístup

38                                   -   € 

256
Bánovská regionálna rozvojová 

agentúra

Účelom Projektu je naplnenie zvolených špecifických cieľov, ktoré prispejú k regionálnemu rozvoju, k rastu konkurencieschopnosti, pričom realizáciou špecifických cieľov prispeje 

k naplneniu cieľov udržteľného rozvoja.      ŠC1 – poskytovaním informácií o plánovaných alebo vyhlásených výzvach na pre získanie nenávratných finančných príspevkov v rámci EŠIF, 

dotácií  a grantových schém pre všetky sektory umožní šetriť vlastné finančné prostriedky a rýchlejšie čerpanie finančných prostriedkov zo súčasného plánovacieho obdobia a čerpanie 

fin.prostriedkov pre programové obdobie 2021 -2027, čím sa podporia cieľa  v „Agende 2030“, konkrétne CIEĽ 3 Kvalita zdravia a života, CIEĽ 8 Dôstojná práca a ekonomický rast, CIEĽ 

10 Zníženie nerovností, CIEĽ 15 Život na pevnine.                                             ŠC2 – sieťovaním subjektov v regióne a v blízkom regióne má za úlohu aplikovanie príkladov dobrej praxe 

v regióne. Podporou klastrovej politiky chceme dosiahnuť podporu obehového hospodárstva a zlepšenie podmienok pre tvorbu centier obehového hospodárstva s cieľom znížiť energetickú 

náročnosť a znížiť emisie CO2 a prechod na nulovú uhlíkovú stopu. V rámci daného špecifického cieľa prispejeme k tvorbe podnikateľského prostredia v Brown fieldoch, alebo čiastočne 

nevyužitých hospodráskych pozemkoch a areáloch čím sa podporí zamestnanosť v regióne. Pomoc pri zostavení relevantnej štúdie v rámci jedného projektu v regióne, ktorý môže byť 

následne použitý ako príklad dobrej praxe. Zároveň v rámci špecifického cieľa vytvoríme min. 1x workshop s vybranými subjektmi, ktoré budú mať záujem vytvoriť sociálnych podnik, alebo 

registrovaný sociálny podnik. Naplníme tak CIEĽ 11 Partnerstvá za ciele v „Agende 2030“.  ŠC3 – získanými informáciami a spoluprácou všetkých 3 sektorov sa vytvorí mapa cyklotrás 

regiónu, o cykloturistických trasách, ktoré je možné využívať pre tento rekreačný šport, čím sa podporí domáci cestovný ruch multiplikačným efektom a priseje nasledovne: k naplneiu 

stratégie „Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy acykloturistiky v Slovenskej republike“, k naplneniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho 

kraja roky „2013 – 2023“  Aktivita 2.1.4 Podpora nemotorovej dopravy, v súlade s EÚ nebude dochádzať k zvýšeniu sklenníkových plynov, ale naopak k zníženiu CO2.                                        

38                                   -   € 

257
Združenie pre rozvoj regiónu 

Pienin a Zamaguria

Zvýšenie kvality života a zabezpečenie odbornej zdravotnej starostlivosti.
37,5                                   -   € 

258 Algade-ART o.z.
Výsledkom realizácie je vytvorenie jednotlivých zón pre seniorov, rodiny s deťmi a mládež. Vytvorenie nielen oddychovej zóny ale aj krásneho umeleckého diela, ktoré zaujme všetky 

vekové kategórie.
37,5                                   -   € 

259 Pokojný život, n.o.
Bezprostredným prínosom projektu bude zlepšenie sociálnej infraštruktúry a zmiernenie dôsledkov pandémie covidu-19 v najodľahlejšom regióne Slovenska. Výsledkom bude vytvorenie 

rehabilitačného a oddychového zariadenia pre klientov denného stacionára a ich zlepšenie zdravia, čo bude priamym a okamžitým účinkom projektu. Zároveň sa týmto spôsobom dosiahne 

trvalo udržateľný rozvoj regiónu.

37,5                                   -   € 

260 Seniorské informačné centrum
Zvýšenie zamestnanosti MRK

37                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

261
KLUB MLADÝCH mesta 

Hanušovce nad Topľou

Prínosom projektu je lepšia starostlivosť o zeleň a budovanie komunity, keďže Hanušovce nad Topľou nemajú typické námestie s pešou zónou, Grófsky park je jediným miestom na stretnutie 

viacerých generácií a národnosti žijúcich v jednom meste. 36,5                                   -   € 

262
 Občianské združenia Sv. 

Michaela Archaniela

Vytvorenie detského ihriska ako aj športoviska slúťiace verejnosti a úprava existujúceho turistického chodníka. 
36,5                                   -   € 

263 YMCA na Slovensku, o.z.
Účelom projektu je zrealizovať rekonštrukciu fasády a revitalizáciu exteriéru historickej budovy YMCA ako východisko pre komplexnejšiu obnovu kultúrnej pamiatky v kontexte rozvoja 

potenciálu kreatívneho priemyslu a turizmu v danom území,  so zámerom zvýšiť prínos budovy pre komunitný a kultúrny  život obyvateľov Bratislavy aj širšieho regiónu a s ohľadom na 

dôležitosť budovy z hľadiska historického, sociálneho ako aj umeleckého.

36,5                                   -   € 

264 Adamova Akadémia o.z.

Účelom projektu je zabezpečenie potrebného vybavenia pre plnohodnotnú organizáciu činnosti združenia. Tou je organizácia krúžkov pohybových a loptových hier v základných a 

materských školách v okrese Šaľa. Združenie v súčasnosti má spoluprácu s 10 MŠ a 7 ZŠ z obcí a miest: Šaľa, Kráľová nad Váhom, Tešedíkovo a Vlčany. Vďaka projektu a obstaraniu 

modernejšieho vybavenia vo väčšom rozsahu dokáže pokryť viacej škôl z okresu. Okres Šaľa má 12 obcí a jedno mesto. V každom z nich je min. 1 materská a základná škola, kde by bolo 

možné realizovať aktivity združenia. Po ukončení projektu je predpoklad rozšírenia činnosti do cca 10 ďalších škôl. V rámci projektu bude podporená aj druhá činnosť združenia – 

organizácia letných denných táborov zameraných na pohybové aktivity. Obstarané vybavenie pomôže tieto tábory vybaviť kvalitnejšími a zábavnejšími pomôckami, ktoré zaujmú deti, 

spríjemnia im pobyt a zabezpečia oddych. Zároveň tieto pomôcky pomôžu rozšíriť ponuku táborov. Účelom združenia je, aby sa táborov mohli zúčastniť aj deti zo sociálne slabšieho 

prostredia, ktoré nemajú prístup k športu mimo základnej školy. Tým, že združenie už nebude musieť investovať do vybavenia, dokáže zabezpečiť tábory pre uvedené deti. Prínos projektu 

teda možno sledovať v podpore komunít, v spájaní detí pochádzajúcich z rôznych prostredí. Tým kladie dôraz na prosociálne správanie obyvateľstva. Výsledkom projektu bude: 1) Lepšie 

zabezpečené združenie na poskytovanie svojich činností deťom z okresu. 2) Väčší počet detí zapojených do pohybových aktivít organizovaných združením, najmä väčší počet detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. 3) Skvalitnenie tréningu – loptových a pohybových aktivít obstaraním zaujímavejších a pre deti hravejších pomôcok na pohyb. 4) Zabezpečenie ochrany detí pred 

vplyvom počasia počas aktivít realizovaných vonku.

36                                   -   € 

265 OZ In5pirujme svet

Vytvorenie detského sveta inšpirovaného vodníkom Toníkom v areáli Tona zameraného na voľnočasové aktivity pre miestne a okolité komunity. Tento priestor by slúžil pre rodiny s deťmi, 

mládež a obyvateľom okolitých miest a obcí. Bol by to detský svet v prírode určený na športové a rekreačné aktivity, edukačné hry a príjemné miesto pre oddych v prírode. Prínosom je 

vytiahnuť rodiny s deťmi, mládež a ľudí do prírody, nakoľko v tomto regióne sa podobný detský svet nenachádza. Vytiahnuť deti od počítačov.
35,5                                   -   € 

266 Rómske srdcia - - Romane Jile

Zvýšenie vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných komunít,predovšetkým Rómov, na všetkých stupňoch.

Sociálne prínosy –zabezpečenie zlepšenia prístupu ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, najmä z MRK ku kvalitným sociálnym službám, ktoré im vo veľkej miere pomôžu so 

zlepšením sociálneho postavenia v procese sociálnej inklúzie. Komunitné centrum v obci Čata je širokospektrálne zamerané, a teda umožňuje rôznym vekovým skupinám riešiť ich aktuálne 

problémy. Komunitné centrum je zároveň zamerané na všestranný osobnostný rozvoj jeho ľudí využívajúcich jeho služby, a to od výchovno-edukačných, športových, umeleckých aktivít až 

po varenie, starostlivosť o domácnosť, riešenie právnych, ekonomických a sociálnych problémov. Projekt prispeje k zvýšeniu dostupnosti, rozsahu a kvality sociálnych služieb poskytovaných 

v obci Čata so stále zvyšujúcim sa podielom rómskeho obyvateľstva. Ekonomické prínosy – v rámci predloženého projektu má pre zriaďujúce OZ významný ekonomický prínos z dôvodu 

rozsiahlej finančnej podpory, vďaka ktorej bude OZ schopné poskytovať sociálne služby v objekte s priestorovou kapacitou vyhovujúcou počtu plne vybavenom modernými materiálno-

technickým vybavením umožňujúcim kvalitný všestranný osobnostný rozvoj a sebarealizáciu širokého spektra ľudí využívajúcich jeho služby, najmä z MRK. Tieto financie môže využiť na 

rôzne aktivity, činnosti a služby komunitného centra. 

Iné prínosy – ako ďalšie prínosy je možné uviesť kultúrno-spoločenský a ekologický prínos. Z hľadiska kultúrno-spoločenského prínosu bude žiadateľovi vďaka projekte umožnený priestor 

na organizovanie rôznych spoločenských, ale aj výchovnoedukačných podujatí, prednášok, workshopov nielen pre návštevníkov KC zo SZP, prevažne z MRK, ale aj širokej verejnosti. Na 

týchto podujatiach môžu ľudia z MRK prezentovať svoj talent, nadanie, úspechy, tvorivosť a inšpirovať tým ďalších. Tieto podujatia slúžia najmä odbúravanie bariér medzi majoritou a 

MRK. 


35,5                                   -   € 

267
Csallóköz Natúrpark – Natúrpark 

Žitný ostrov

Komunitnými aktivami zvýšiť súdržnosť obyvateľov v komunitách.
35,5                                   -   € 

268 ŠŤASTNÉ DETSTVO Spropagovanie Pohorelej a celého Horehronia nielen priamo v informačnom centre ale aj cez pravidelné informovanie cez média. 35                                   -   € 

269 TJ ISKRA RADOBICA Modernizáciou prístavby sa vytvorí miesto na stretávanie sa ľudí, podporí sa občianska participácia obyvateľov a taktiež sa podporí regionálny rozvoj obce Radobica. 35                                   -   € 

270 Centrum sociálnych služieb KA

Realizáciou projektu chceme prispeiť k sociálnemu rozvoju v danom regióne. Sociálnu službu denného stacionára poskytujeme v dvoch mestách BB kraja - v Krupine a v Detve. Radi by sme 

skvalitnili poskytované služby v obidvoch denných stacionároch, aby klienti, pre ktorých je naše zariadenie častokrát jediným miestom okrem domova, kde trávia čas, mali čo najviac 

možností na relax, pre zdravie prospešné aktivity, osobný rozvoj... Prostredníctvom odborníka z odboru rehalibitácie by sme chceli na pravidelnej báze ponúkať klientom rehabilitáciu a 

cvičenia, ktoré sú pre väčšinu z nich nutné k tomu, aby sa zabránilo zhoršeniu ich stavu. Zároveň by sme chceli denné stacionáre doplniť potrebným vybavením, ktoré by umožnilo klientom 

rôznymi spôsobmi uvoľňovať napätie a prispievať k väčšej psychickej pohode a do budúcnosti zabezpečilo ich čo možno najväčšiu samostatnosť a sebarealizáciu a zamedzilo ich často 

zbytočnej izolácii.

35                                   -   € 

271
Národná recyklačná agentúra 

Slovensko

Počet vyškolených špecialistov Počiatočný stav 0 Cieľový stav 20 Počet zrecyklovanej textílie Počiatočný stav 0 Cieľový stav 1tona Počet zapojených podnikateľov Počiatočný stav 0 

Cieľový stav 1 34,5                                   -   € 

272 Občianske združenie SKALICA
Výsledkom realizácie je vytvorenie jednotlivých zón pre seniorov, rodiny s deťmi a mládež. Vytvorenie nielen oddychovej zóny ale aj krásneho umeleckého diela, ktoré zaujme všetky 

vekové kategórie. 34,5                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

273 Oheň nádeje

výsledok projektu podľa jednotlivých aktivít za predpokladu zmiernenia pandemických opatrení

Rovesnícke skupiny - pravidelná účasť detí na aktivite, v rámci ktorej absolvujú základy varenia, tvorivé dielne, výlety do prírody a majoritného prostredia, účasť na športovom alebo 

kultúrnom podujatí v prostredí majority. Aspoň polovica detí zúčastňujúcich sa na aktivite úspešne ukončí prvý polrok v škole.

Doučovanie - výsledok - naučiť deti spôsob ako sa učiť samostatne, aby v budúcnosti potrebovali len občasnú výpomoc, pravidelnosť na doučovaní a zodpovednosť za svoje vedomosti a 

vzdelanie. Aspoň 10 detí za účelom prípravy na vyučovanie 

- aspoň 2 deti zo sídliska Luník IX študujúce na ZŠ v majoritnom prostredí (úspešne ukončia prvý polrok v škole)

- aspoň 3 študenti študujúci na SŠ (úspešne ukončia prvý polrok v škole)

- aspoň 1 študent nastúpi na SŠ 

- 1 študent VŠ 

- príprava na pracovný trh – zamestnať absolventku SŠ (obyvateľku Luníka IX) ako lektorku doučovania a pomôcť jej pri nájdení stáleho pracovného miesta                                           

Mentoring - výsledok - integrácia do majoritnej spoločnosti - škola, výlety. Aspoň 10 osôb sa bude stretávať so svojim mentorom, každá mentorovaná osoba bude mať aspoň raz za mesiac 

kontakt s majoritou mimo Luníka IX (výlet, návšteva kultúrneho zariadenia)

- do mentoringu sa zapojí aspoň 1 ďalšia dospelá osoba

- z detí a mladých z tejto aktivity všetci úspešne ukončia prvý polrok v škole (informácia z decembra 2021)

- osoby zapojené do aktivity staršie ako 15 rokov budú pomáhať s inými aktivitami pre druhých v rámci aktivít nášho občianskeho združenia

Škola hudby - výsledok - naučiť sa hrať na hudobnom nástroji. Aspoň 5 deti z rómskeho prostredia sa bude pravidelne zúčastňovať na tejto aktivite

- každé z týchto detí, ktoré nevedeli vôbec hrať na hudobnom nástroji, na konci zvládnu zahrať jednoduché piesne

- dieťa, ktoré má v škole ako vyučovací predmet Hru na hudobný nástroj, nebude mať z tohto predmetu známku horšiu ako chválitebný 	

34                                   -   € 

274 Región Beskydy z.p.o 

Územie Euroregiónu Beskydy s atraktívnymi pohoriami a údoliami riek ponúka výhodné podmienky pre všetky druhy a formy cestovného ruchu, najmä pre pešiu turistiku, cykloturistiku, 

zimné športy, agroturistiku a vidiecku turistiku, športové rybárstvo, kultúrny, náučný, kongresový a incentívny cestovný ruch. Región disponuje aj prírodným, historickým a geografickým 

potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu. Spoločnou základňou Euroregiónu Beskydy na českej a slovenskej strane sú pre rozvoj cestovného ruchu, stredom územia vedúce paralelné 

turistické línie v smere sever – juh. Hraničné pohoria vonkajšieho Karpatského oblúka zasahujúce na územie Euroregiónu Beskydy (Javorníky a Beskydy) tvoria medzi nimi predel, ale 

zároveň spoločné turistické a rekreačné destinácie. K turistickým atraktivitám spomínaného regiónu patrí i bohaté kultúrne dedičstvo regiónu, najmä kultúrne aktivity spojené s folklórnou 

tvorbou, kultúrnymi festivalmi ako aj kultúrnymi monumentmi. Územie regiónu disponuje i rozvojovým potenciálom vo forme tradičných remesiel a špecifických foriem poľnohospodárskej 

výroby. Bohatstvo architektonických pamiatok sa nachádza v jednotlivých mestách a obciach Euroregiónu Beskydy. Snahou projektu je práve tento potenciál cestovného ruchu dostať do 

povedomia verejnosti aby sa euroregión stal destináciou, ktorá si zasluží medzinárodný význam. Naším problémom je nedostatočná propagácia aktraktít ako celku , Euroregión nedisponuje 

žiadnou takouto propagáciou, a našou snahou je obnoviť značku Euroregiónu, zvýšiť jej úroveň a prilákať množstvo turistov a návštevníkov. Našou snahou je konkurovať ostatným 

organizáciám v cestovnom ruchu, podporovať rozvoj a značenie turistických atraktivít a prilákať viac členov do združenia, podporovať ich činnosť a propagovať ich aktivity. Chceme dostať 

do povedomia všetky regióny v združení, chceme podporiť propagáciu činnosti združenia na medzinárodnej úrovni a spolupracovať s ostatnými subjektami.  Ročne navštívi región desiatka 

miliónov zahraničných návštevníkov, avšak efekt, ktorý poukazuje napríklad na dlhotrvajúcu pobytovú návštevnosť alebo  príjmy, je však zatiaľ veľmi malý. Súčasný potenciál cestovného 

ruchu Euroregiónu Beskydy zďaleka nie je využívaný a má značné rezervy, najmä vo výške  sezónnosti dlhodobých pobytových návštev. Jedným z dôvodov týchto rezerv je neexistencia 

lokálnej a regionálnej organizačnej štruktúry cestovného ruchu, čo sa obvykle prejavuje v susedných, turisticky vyspelých krajinách (otázky turistického marketingu, reklamy, propagácie, 

predaja turistických produktov, tvorba image, atď.).  Podpora rozvoja cestovného ruchu, podpora turistickej infraštruktúry a propagácia Euroregiónu napomôže k zníženiu vysídľovania, 

tvorbe pracovných príležitostí, zvýšeniu hospodárskoho a ekonomického rozvoja regiónu.

33,5                                   -   € 

275 OZ Take naše
Prínosom projektu bude zavŕšenie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky a vytvorenie predpokladov pre jej skoré otvorenie pre kultúrnu verejnosť. Bratislava a verejnosť získa „nový“ 

objekt pre nezávislé kultúrne aktivity s vysokým kultúrnym, historickým a turistickým potenciálom, ktoré nadväzujú na historické tradície (rodina Albrechtovcov, ktorá v dome žila, patrila k 

popredným predstaviteľom meštianskej kultúry a umenia mesta Bratislavy v minulom storočí).

33,5                                   -   € 

276 	PONT MA o.z.

Mesto Veľké Kapušany je etnicky a kultúrne rozmanité. Táto rozmanitosť a kultúrne bohatstvo sa odráža na kultúrnych pamiatkach nachádzajúcich sa v meste. Tieto pamiatky boli 

vybudované za posledných niekoľko desaťročí civilnou verejnosťou mesta. V posledných desaťročiach prišiel čas sochy a kultúrne pamiatky opravovať, očistiť a rekonštruovať. Vo veľmi 

zanedbanom stave sa nachádza aj park okolo dvoch sôch, pričom sa tento park nachádza na Hlavnej ulici v centre mesta.  Ich súčasný stav nie je hodný prostredia ani kultúrnej hodnoty. 

Naším cieľom je očistiť kultúrne pamiatky, v prípade potreby ich opraviť a urobiť ich prostredie dôstojným. Ku každej kultúrnej pamiatke by sme chceli umiestniť informačnú tabuľu 

poskytujúcu informácie v 4 jazykoch (slovenský, maďarský, anglický, nemecký), na ktorej by sa nachádzal QR kód, naskenovaním ktorého nás okamžite presmeruje na digitálne rozhranie, 

kde môžu byť viditeľné informácie, fotografie a videá o danej pamiatke. To nášmu mestu doteraz úplne chýbalo, informácie o našich pamiatkach nie sú vystavené v blízkosti kultúrnych 

pamiatok, ani sa nezhromažďujú na žiadnej internetovej stránke, v cudzom jazyku o nich nenájdeme vôbec nič. Sprievodné aktivity nášho projektu sú kultúrno-spoločenské podujatia a akcie, 

ako napr. prechádzka mestom od pamiatky k pamiatke, dejepisná súťaž pre študentov a folklórna tanečná gála. Obnovami, zachovaním stavu a úpravou životného prostredia sa zvýši turistická 

príťažlivosť mesta, vďaka externe a digitálne spracovaným informáciám sa turistická viditeľnosť/vzhľad mesta a regiónu dostane na vyššiu úroveň.

33                                   -   € 

277 Domus, n.o.

Účelom projektu je zlepšenie  sociálnej infraštruktúry pre znevýhodnené skupiny obyvateľov a zlepšenie podmienok pre ich začlenenie do väčšinovej spoločnosti. Uskutočnením plánovaných 

aktivít dôjde k výraznému zviditeľneniu činnosti zariadenia sociálnych služieb a propagáciou aktivít projektu podporujúcich rozvoj marginalizovaných komunít a ich inkluzívneho 

vzdelávania a tiež podporujúcich spoluprácu medzi seniormi, handicapovanými, marginalizovanými a väčšinovou spoločnosťou, dosiahneme zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry 

regiónu a celkovej spolupatričnosti.

32,5                                   -   € 

278 Nové svetlo,o.z.

Prínos predkladaného projektu pod názvom „ Nechcem nič viac ani menej iba rovnakú príležitosť“ si uvedomí, že  vzdelávanie tvorí základ pre  jeho ďalší vývoj  a jeho následné zaradenie sa 

do pracovného života. Vzdelanie  zabezpečuje  uplatnenie na trhu práce, dôstojnejšie životné podmienky a vyšší životný štandard, že je to  práve škola, ktorá je prechodom do zamestnania a 

je veľmi dôležitým krokom v jeho živote. Aktivizácia mladých Rómov; poskytovanie poradenstva a profesionálneho vedenia mladým Rómom pri výbere vysokej školy ako prostriedku, ktorý 

im zabezpečí širšie možnosti na ich profesionálny rozvoj a uplatnenie sa na trhu práce; Uplatňovanie princípu šancí a príležitostí detí v prístupe k vzdelaniu zo znevýhodneného prostredia. 

Prispôsobenie neformálneho vzdelávania požiadavkám trhu práce pre mladých. Záujem detí, mládeže a dospelých o získanie učňovského alebo vyššieho stredného vzdelania.Dostupných 

vzdelávacích, motivačných a podporných programov (mimoškolské a celoživotné vzdelávanie, vzdelávanie zvyšujúce kvalifikáciu) rómskej mládeže..

32                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

279 OZ Civitas 3000 Revitalizácia 2ha pôvodného hája jedlých gaštanov pre komunitu obce Limbach a okolie. 32                                   -   € 

280 Klikk, o.z.

Projekt bude predstavovať významný prínos k zabezpečeniu fungovania festivalového areálu v obci Vydrany. Jeho úlohou je podpora kultúry na vidieku a spolupráce medzi rôznymi 

komunitami žijúcimi v území na báze kultúry. Vybavením festivalového areálu vznikne priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí určených pre celý región. Kultúrne podujatia budú 

spájať rôzne žánre, kultúru majority a národnostných menšín, ale aj tradície vidieka. Podpora zachovávania kultúrnej identity predstavuje prvok spájania rôznych komunít žijúcich na vidieku 

v pohraniční. Organizované podujatia pomôžu zabezpečiť spoluprácu medzi kultúrnymi aktérmi a komunitami. Jednak sa bude jednať o Maďarskú komunitu, Rómsku komunitu, Slovenskú 

komunitu, komunitu seniorov, či mládež. Spájanie komunít, zachovávanie tradícií a rozvoj kultúrnej identity sú aj predmetnom činnosti občiasnkeho združenie Klikk, o.z.. Združenie vďaka 

projektu osloví občanov regiónu (pohraničného regiónu) prostredníctvom nasledovných výstupov: V prvom rade sa jedná o obstaranie vybavenia festivalového areálu. Konkrétne sa jedná o 

veľkokapacitný stan a sedenie. Tieto dva prvky umožnia organizovať podujatia v každom počasí a zabezpečiť komfort divákom/účastníkom. V rámci organizovaných podujatí sa v areály 

budú prezentovať súbory venujúce sa kultúre rôznych žánrov. Budú sa tu konať kultúrne vystúpenia, farmárske trhy, remeselné trhy a iné prvky podporujúce kultúru v regióne. Ďalším 

výstupom bude možnosť organizácie podujatí aj v podmienkach, ktoré v súčasnosti komplikujú organizáciu, napr. neočakávaný dážď, vysoké teploty. Tretím výstupom budú podujatia 

samotné. Nie ako súčasť projektu, ale jeho dôsledok. Do podujatí budú zapojení obyvatelia regiónu. Vďaka kultúre sa spoja rôzne komunity. Podpora kultúry odomkne kultúru regiónu 

obyvateľom pohraničia. Podujatia pomôžu pozdvihnúť kultúrny potenciál a spojiť obce a ľudí v regióne. Výsledky projektu budú zaznamenané v zachovaní identity a rozvoji kultúrnej 

spolupráce medzi komunitami.

31                                   -   € 

281 Únia materských centier
Výsledkom bude posilnenie siete materských a rodinných centier, vyvzdelané vedúce centier a tým aj posilnenie postavenia materského centra v komunite, aby matky a mladé rodiny 

s malými deťmi mali dostatok informácií, možností a príležitostí ...... 30,5                                   -   € 

282 V pohybe n.o.

Hlavným cieľom projektu je prevencia a terapia krátkodobých a dlhodobých následkov ochorenia COVID 19. Účelom projektu je pomôcť ľuďom prekonávať následky ochorenia COVID 19 

formou celého tréningového programu dychových cvičení zameraných na posilnenie dýchacích svalov a správneho dýchania, ako i podpora oslabených a poškodených činností dýchacích 

svalov a pľúc po prekonaní ochorenia. Hlavné cieľové skupiny nášho projektu sú 3. Po prvé sú to ľudia po ťažkom priebehu ochorenia, ktorým pomôžeme rehabilitovať a posilňovať správne 

dýchanie a podporíme ich i vhodne zvolenými fyzikálnymi terapiami. Druhou skupinou sú ľudia po ľahšom priebehu ochorenia, kde sa zameriame na prevenciu vzniku a zmierňovanie 

príznakov dlhodobého COVID 19. Treťou cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí ochorenie neprekonali u ktorých podporíme imunitu a naučíme ich správnym návykom pri dýchaní a držaní tela.

30,5                                   -   € 

283 Senirovital, n.o.

Účelom projektu je zabezpečenie zdravotných prístrojov, drobného majetku, dezinfekčných, hygienických a iných štandardných pomôcok, ktoré sú nevyhnutné na úspešnú prevenciu a boj s 

pandémiou COVID resp. na odstránenie jej následkov. Pridanou hodnotou ku zabezpečeniu zdravotných prístrojov a povinných dezinfekčných a hygienických opatrení je aj zabezpečenie 

divadla pre seniorov, ktoré ich môže vyviesť z kruhu sociálnej i psychickej izolácie počas dlhotrvajúcej pandémie.   Očakávaným prínosom projektu je citeľné pozitívne zlepšenie aktuálnej 

„asociálnej“ nálady medzi seniormi, dobré zvládnutie trvania a následkov pandémie, ktorým chce žiadateľ ochrániť najviac zraniteľných seniorov a zabrániť nielen vzniku, ale aj možnému 

reťazovému hromadnému šíreniu ochorenia a maximálne tak eliminovať riziko možných úmrtí.

29,5                                   -   € 

284 SAMARITÁN, n.o.

Zlepšenie zdravotného stavu občanov regiónu Turiec, možnosť ich postupného zaradenia do bežného života.

29,5                                   -   € 

285 Da Vinci, n.o.

Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia v cieľových obciach v rámci najmenej rozvinutých regiónov, Zníženie šírenia ochorenia COVID-19 prostredníctvom zvýšenej odbornej 

informovanosti a ochrany obyvateľstva, Prínos pre lokálnu ekonomiku v podobe zdravého obyvateľstva, Udržanie pracovných miest, ktorého základným predpokladom je zdravie 

zamestnancov, Angažovanie miestnych/obecných komunít najmä odborných komunít z lekárskej oblasti, a Covidom postihnutých komunít v audio-vizuálnej produkcii, Prínos pre lokálnu 

ekonomiku znevýhodnených regiónov v podobe ochrany zdravia zamestnancov a potreby zabezpečenia audio - vizuálnych prác, Udržanie pracovných miest prostredníctvom ochrany zdravia 

zamestnancov (menej PN, OČR, menej karanténnych OČR, menej trvalých následkov spôsobených ochorením COVID-19 – dýchavičnosť, únava a pod.)

29,5                                   -   € 

286 ĎAKUJEM - "PAĽIKERAV" Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zúčastnených, lepšia uplatniteľnosť na trhu práce 29                                   -   € 

287 ,,DREAMS and GOALS"
Prostredníctvom spopularizovania a propagácie kultúrneho dedičstva regiónu v okolí obce Habura prispieť k zachovaniu identity Rusínov, k rozvoju ich kultúry a starostlivosti o kultúrne 

dedičstvo Rusínov na Slovensku.
28,5                                   -   € 

288 OZ Skipy

Účelom projektu je pomôcť zdravotne znevýhodneným deťom a ich rodičom v tomto období, kedy na ne tvrdo dopadli dôsledky pandemických opatrení. Projekt má dve základne línie, jedna 

je o psychologickej a pedagogickej pomoci a poradenstve a druha rozvíja motoriku a blahodarne pôsobí na psychickú pohodu prostredníctvom liečby fyzioterapeuta, canisterapie a 

hipoterapie.  Obe tieto línie sa spoja na letných táboroch, kde si deti utvrdia zručnosti získavane počas projektu a všetky projektové aktivity budú realizované intenzívnejšie.
28,5                                   -   € 

289 Občianske združenie Bašta

Projekt zameriavame ma dobudovanie verejne dostupnej doplnkovej infraštruktúry a to vybudovanie oddychového cykloprístrešku s výsadzbou na jestvujúcej označenej trase s bezpečným 

ohniskom so sedením na betonových osadených lavičkách, tak aby tento minikomplex tvoril oddychovú zónu s prístupom k turisticky atraktívnemu miest a celý tvoril konfortný oddych. Už v 

minulosti skrsla myšlienka vybudovanie cyklotrasy, ktorá by dokázala spojiť niekoľko okresov, tiahla sa  cez peknú prírodu a tiež by po tejto trase boli oddychové zóny, či už aktívneho 

odpočinku v podobe atrakcií, alebo len klasické oddychové zóny. Obec Látky sa vyznačuje najme zimným športom, kde máme niekoľko lyžiarskych vlekov a 10 km dlhú vždy dobre 

upravenú bežkársku trať. Tieto danosti sa využívajú už niekoľko rokov, hlavne návštevníkmi z južných okresov LC, RS, PT , ale aj iných. V letných mesiacoch cez víkend premáva aj tzv. 

cyklo bus pravidelne cez víkendy, a to tak, že cyklistov aj s bicyklami, vyvezie autobus do obce Látky, časti Mláky, kde je v blízkosti niekoľko dobrých terénov na cykloturistiku po 

jednotlivých osadách obce Látky. Náročnejší cyklisti môžu absolvovať aj  trať priamo z LC, kde v Podkriváni prejdú na cyklotrasu značenú cez lesy a dostanú sa do časti obce Látky 

nazývanej Táňovo, prejdú časťou katastra na Nový svet, kde sa im núka možnosť isť do Hriňovej a na Poľanu, alebo pokračovať ďalej do obce Látky a na osadu Polianky, kde majú ďalšiu 

možnosť, prejsť do okresu Brezno, cez Lom nad Rimavicou, alebo okresu Revúca a Rimavská Sobota. Účelom tohto projektu, je na trase vybudovať cyklo prístrešok v časti Nový svet, aby 

slúžil ako úkryt pred nepriaznivým počasím, ale aj na to, aby v horúcom počasí našiel chládok, mohol si pohodlne sadnúť, dať si dobrý nápoj, jedlo, prípadne si vedel nabiť mobil, ak ma 

elektro bicykel, nabiť si batériu a pokračoval ďalej po nadobudnutí síl. V prvej fáze je potrebné vybudovať prístrešok, ktorý si nevyžaduje stavebné konanie (do 20 m2), ktorý architektonicky 

zapadne do Látkarského laznického prostredia, bude na seba pútať, avšak nevyvolá, nežiaduci element, s pohodlným sedením a bezpečným ohniskom a osadenými lavičkami pri ohnisku. 

Snahou je v okolí prístrešku vysadiť, niekoľko stromov a kríkov, ríbezlí, egrešov a pod..., aby pocestný cyklista, v prípade, že príde včas, mohol z plodov aj „zobnúť“ V ďalšej fáze by bolo 

vybudovanie dobíjacej stanice na elektrobicykle a mobily, keďže na pozemku sa nachádza NN el. vedenie. (už konzultujeme vypracovanie projektovajej dokumentácie. A tiež nevyhnutný 

cyklo servis v prípade potreby. Tento zámer by dokázal sezóne vytvoriť 3-4 plnohodnotné sezónne pracovné miesta. V budúcnosti je aj snah vybudovať požičovňu elektrobicyklov.

28                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

290 Sirka&Miza n.o.

Účelom projektu je pomôcť ľuďom prekonávať následky ochorenia COVID 19 formou viacerých podporných aktivít, ktoré pozostávajú z dychových cvičení zameraných na posilnenie 

dýchacích svalov a správneho dýchania, ako i podporu oslabených a poškodených činností dýchacích svalov a pľúc po prekonaní ochorenia. Ďalej z rôznych relaxačných terapií a masáži. 

Hlavné cieľové skupiny nášho projektu sú 3. Po prvé sú to ľudia po ťažkom priebehu ochorenia, ktorým pomôžeme rehabilitovať a posilňovať správne dýchanie a podporíme ich i vhodne 

zvolenými fyzikálnymi terapiami. Druhou skupinou sú ľudia po ľahšom priebehu ochorenia, kde sa zameriame na prevenciu vzniku a zmierňovanie príznakov dlhodobého COVID 19. Treťou 

cieľovou skupinou sú ľudia, ktorí ochorenie neprekonali u ktorých podporíme imunitu a naučíme ich správnym návykom pri dýchaní.

28                                   -   € 

291 Občianske združenie „VICTUS“ Obnova spoločenského života v obci, návrat k tradíciám typickým pre mikroregión Sitno 27,5                                   -   € 

292 EDULAND REGIO

Naša MNO vznikla v nadväznosti na činnosť inej organizácie pôsobiacej v treťom sektore, ktorá sa zaoberá poskytovaním mimoškolskej vzdelávacej činnosti, ktorej robíme podporu pri 

organizácii aktivít aj z titulu vzťahov s inými našimi patnermi z oblasti regionálneho školstva, ktorým v rámci informálneho partnestva poskytujeme projektovú podporu, informujeme ich 

o možnostiach financovania ich projektov a zároveň ich vyzívame k príprave na nové výzvy a možnosti čerpania prostriedkov z EU v nasledujúcom programovom období. Taktiež je našim 

cieľom odhaľovať, pasívne ale aj aktívne pôsobiť proti budovaniu čiernych skládok, komunikujeme s vlastníkmi rozľahlých pozemkov, na ktorých vznikajú čierne skládky alebo 

nezodpovední občania znečisťujú túto inak krásnu lokalitu, ktorej chýba identita. Za týmto účelom sme s partnerom zo súkromného sektora obstarali dron, ktorým budeme monitorovať 

územie. Účelom tohto projektu je najmä zabezpečenie adekvátnych podmienok pre činnosť našej MNO pôsobiacej v oblasti regionálneho rozvoja, ako formálneho alebo informálneho 

partnera pri riešení otázok RR. Zároveň chceme motivovať občanov a našich partnerov, aby podporili a systematicky podporovali tretí sektor a sami sa zúčastňovali procesov či prispievali 

k procesom či financovaniu projektov určených pre blaho spoločnosti v jednej línii s ochranou životného prostredia aj pre budúce generácie.

27                                   -   € 

293 Montessori Malacky OZ
Zabezpečenie prevádzkových nákladov pre chod zariadenia v čase korona krízy formou dotácie na školné, ktorá zabezpečí rodičom rovnosť príležitostí a budú môcť nechať ich dieťa 

v školskom zariadení napriek poklesom príjmov alebo straty zamestnania. Zabezpečenie zdrojov na pokrytie nákladov pre jedného asistenta v našom zariadení pre deti, ktoré majú 

predispozíciu diagnózy a boli odmietnuté, resp. vylúčené zo štátneho zariadenia.

26                                   -   € 

294 Different – občianske združenie
Cieľom projektu je rozšírenie ponuky aktivít a zvýšenie sebestačnosti a atraktívnosti centra Bašta skrz rekonštrukciu ďalšieho podlažia a zmenu systému vykurovania budovy z elektriny 

a výrazne efektívnejší plyn. Dofinancovanie niektorých rekonštrukčných prác, výstavba schodiska a zmena systému vykurovania nám veľmi pomôže a posunie našu prácu smerom k väčšej 

nezávislosti, efektivite a trvalej udržateľnosti.

26                                   -   € 

295 Gabriela n.o. Skvalitnenie služieb poskytovaných Zariadenia pre seniorov, Domova sociálnych služieb a Špecializovaného zariadenia rodinného typu- pobočka Snina 25,5                                   -   € 

296 Matias, n.o., nezisková organizácia

Deti s poruchou autistického spektra v našom regióne nemajú dobré možnosti zlepšovať kvalitu svojho zdravotne znevýhodneného života.  Našim cieľom je podporiť deti s autizmom 

v našom regióne pri návrate do života po pandémii, pomôcť im preklenúť ťažké obdobie izolácie a urýchliť proces adaptácie a odstraňovať tak rozdiely v úrovni ich sociálneho rozvoja oproti 

rozvinutejším regiónom. Umožniť im návrat k rozvojovým aktivitám a systémovým liečebným činnostiam na podporu pohybového aparátu zdravotne znevýhodnených a handicapovaných 

detí (aquaterapeutické cykly pre deti s autizmom).

24                                   -   € 

297 Drama Queer
Rozvoj komunitných aktivít a medzikultúrneho dialógu. Znižovanie homofóbie a transfóbie a podpora komunitných aktivít, rozvoj podpora a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, 

rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva. Naše komunitné aktivity vedú k súdržnosti obyvateľov, projekty sú zamerané na spoluprácu v komunitách a medzi jednotlivými komunitami. 23,5                                   -   € 

298 Goodwillman Účelom projektu je prekonanie sociálnej a emočnej odlúčenosti seniorov a zlepšenie zdravotného stavu. 23                                   -   € 

299 OZ Živá reťaz
Organizovanie aktivít , kultúrnych a spoločenských, športových a voľnočasových  podujatí s dôrazom na aktívne trávenie voľného času detí a mládeže na amatérskej miestnej aj regionálnej 

úrovni
22,5                                   -   € 

300 Detičky Lastovičky o.z.
Zlepšenie kvality života hendikepovaných detí vytvorením priaznivých podmienok pre ich fyzické aj mentálne napredovanie vďaka inovatívnym metódam poskytovaných služieb v rámci 

rehabilitačnej starostlivosti. Posilnenie postavenia zraniteľnej skupiny hendikepovaných detí na základe zvyšovania ich fyzických a mentálnych schopností za pomoci novej rehabilitačnej 

TheraSuit a Theratogs metódy a iných podporných špeciálnych metód.

22                                   -   € 

301 Saplinq, o.z.

Účelom a ambíciou projektu je prispievať k riešeniu dlhodobej diskriminácie LGBT+ ľudí na Slovensku v rôznych oblastiach života, ich sťaženého prístupu k zdravotným službám a pod., 

ktoré bránia v tom, aby LGBT+ ľudia mohli prežiť svoj život plnohodnotne začlenení do spoločnosti. Podľa prieskumu Agentúry pre základné práva Európskej komisie z 2019/2020, až 77% 

LGBT ľudí sa vyhýba držaniu za ruku na verejnosti kvôli tomu, že sa boja napadnutia, ohrozovania či obťažovania, skoro každý druhý LGBT človek pociťuje diskrimináciu na Slovensku vo 

všetkých oblastiach, 40% zažilo šikanu na škole či obťažovanie

21,5                                   -   € 

302 Umenie na Hornej Podpora a prevencia duševného zdravia u žiakov stredných škôl. 20                                   -   € 

303 O.Z. Regionline.sk
Účelom projektu je informovať internetovú verejnosť regiónu okresu Levice a blízkeho okolia o aktualitách a zaujímavostiach prostredníctvom video reportáží. Hlavným prínosom projektu je 

zvýšenie informovanosti internetovej verejnosti tohto regiónu z ich najbližšieho okolia ale i z hľadiska celoregionálneho rozvoja. Takýto multimediálny celoregionálny projekt v tomto 

regióne doteraz neexistuje. 

17,5                                   -   € 

304 Asterion, n.o.
Film by mal prispieť k optimizmu najmä obyvateľov Hornej Nitry, vzbudiť v nich aktívny záujem o budúcnosť vlastnú i nasledujúcich generácií a podnietiť odvahu spolupodieľať sa 

potrebných zmenách vyvolaných ukončením banskej činnosti.
17,5                                   -   € 

305
Občianske združenie SILA  

POMOCI

Účelom projektu je zmeniť  životne prostredie postupnými aktivitami vo všetkých častiach obce a mimo obce k lepšiemu  ,najmä tam, kde je to umožnené a kde sú na to primerane 

podmienky. Našim cieľom v projekte bude   aktivizovať k tomu   komunitnu verejnosť spôsobom, aby sa naučili   svoje životne   prostredie, v ktorom žijú zveľaďovať ,chrániť  a udržiavať. 17                                   -   € 

306
Dolnohronské rozvojové 

partnerstvo

Cieľom projektu je dosiahnuť  zlepšenie kvality života občanov a podmienok pre rozvoj aktivít na území Dolného Pohronia. Lepšie a účinnejšie reagovať na aktuálne výzvy, ako sú 

ekonomická transformácia, demografický vývoj, globálna klimatická zmena a rozvoj občianskej spoločnosti. Využitie iniciatív a kooperačných štruktúr na území OZ DRP, ktoré svojou 

činnosťou prispievajú k rozvoju kraja. Cieľom je znižovať regionálne rozdiely. Aj keď na mape najmenej rozvinutých okresov náš okres Levice nie je, predsa obce na ľavom brehu Hrona 

patriace územne pod OZ DRP je  najmenej rozvinutým regiónom, ktorý trpí vysokou mierou nezamestnanosti, odchodom mladej a vzdelanej pracovnej sily a nedostatkom investícií, a hlavné, 

že v obciach nie je vybudovaná ani základná infraštruktúra.

17                                   -   € 

307
Občianske združenie – Za lepšie 

Chyndice

Účelom projektu je vytvoriť v centre obce Malé Chyndice podmienky pre rôznorodé aktivity zahŕňajúce kultúrnu, spoločenskú a športovú činnosť v obci realizovanú rôznymi subjektmi (od 

združení, aktívnych občanov až po miestnu samosprávu) a prispieť tak nielen k rozvoju sociálnej infraštruktúry, zlepšovaniu občianskej vybavenosti a rozšíreniu možností trávenia voľného 

času všetkých skupín jej obyvateľov, ale i k celkovému zvyšovaniu kvality života obyvateľov na vidieku.  Ide predovšetkým o „premenu“ nevyužívanej obecnej budovy na multifunkčné 

komunitné centrum, ktoré má okrem iného slúžiť aj ako fitness centrum, platforma pre fungovanie občianskych iniciatív i priestor pre organizovanie rôznorodej škály kultúrno-spoločenských 

podujatí pre širokú verejnosť. Súčasne sa má v centrálnej časti obce vytvoriť detské ihrisko i outdoor fitness park. Realizácia projektu (projektové aktivity sú bližšie špecifikované v časti 

Stručný popis aktivít projektu) umožnia občanom obce bezpečne, zdravo, zmysluplne a v komunite tráviť svoj voľný čas, čo prispeje k budovaniu lepších sociálnych vzťahov, zlepšeniu 

života v komunite, k spájaniu a kreovaniu spoločných nápadov k tvorbe lepšej budúcnosti. Projekt prispeje k formovaniu občianskej spoločnosti, k posilneniu dobrovoľníctva i k realizácii 

aktivít do budúcna prístupom zdola – nahor.

17                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

308 KOŠIČANIA o.z.
Odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov.

14                                   -   € 

309
Športová a vzdelávacia akadémia - 

SVA

Sociálna inklúzia, generačné spájanie, opätovná adaptácia do sociálného prostredia po skončení pandémie COVID – 19. Príležitosť pre vytvorenie nových stereotypov aktívneho trávenie 

voľného času komunít a príjemné vyžitie v prírode. 13,5                                   -   € 

310
Občianske združenie Pre rozvoj 

Galanty

Každá akcia slúži na rozvoj kultúrnospoločenského života . Aktivity sú zamerané na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času. 
13                                   -   € 

311 Bojniciensis – občianske združenie

Účelom projektu je zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu. Výstupom aktivity projektu je „Štúdia uskutočniteľnosti transformácie a adaptácie súčasného komplexného 

výcvikového centra na integrované centrum  sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov“ čo predstavuje pre žiadateľa zásadný dokument, podľa ktorého sa následne bude implementovať 

rozšírenie soc.služieb a ich zvyšenej dostupnosti v spádovej oblasti okresu Prievidza.  13                                   -   € 

312 No More Stigma, n.o. Zvyšovanie povedomia o téme duševného zdravia. 12,5                                   -   € 

313 IBLO

Záhrady Thurzovho domu boli počas socializmu zdevastované, no tento jedinečný priestor v srdci Banskej Bystrice, pôvodne s vlastnou protitureckou fortifikáciou si zaslúži pozornosť a 

žiadateľ považuje za ideláne ukázať mládeži a verejnosti skĺbenie ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva tohto regiónu. V zmysle tejto filozofie sa žiadateľ rozhodol uchádzať sa o 

podporu, aby nebolo potrebné do areálu vyberať vstupné a bol zabezpečený prístup k informáciám a vzdelaniu v oblasti ochrany prírody aj deťom, mládeži, školám a sociálne 

znevýhodneným. prínosy: 1) osveta pre deti a mládež (biotopy nielen národného, ale aj európskeho významu) 2) dendrologický areál otvorený pre širokú verejnosť (mládež a deti, dospelí, 

turisti, ochranári, študenti, atď.) zdarma 3) prezentácia drevín, ich latinských názvov a ich významu (tabuľky s označením) 4) podpora ochrany prírody, tvorba možností pre vtáctvo 

(búdky/prístrešky/podložky) - zlepšovanie hniezdnych a úkrytových možností

12,5                                   -   € 

314
Občianske združenie Pre rozvoj 

Galanty

eliminovať predsudky na Slovensku, zvýšiť povedomie slovenských občanov, rozšíriť ich vedomosti 
12                                   -   € 

315 Trnavská arcidiecézna charita
Ošetrenie stien hygienickým náterom v priestoroch s vysokou frekvenciou pohybu klientov, ich rodinných príslušníkov, zamestnancov a dobrovoľníkov v užívaných priestoroch zabezpečí 

prevenciu a ochranu zdravia, posilní čistotu a hygienu zázemia klientov a zamestnancov charity. Osadenie bezdotykového dezinfekčného stojana a germicídnych žiaričov zvýši ochranu 

verejného zdravia a stojan na letáky zabezpečí osvetu, dostupnosť a priestor pre poskytovanie aktuálnych odborných informácií. 

10                                   -   € 

316 Slovenská katolícka charita

Cieľ projektu „Biznis škola: integrácia na trh prace a podpora podnikania pre utečencov a národnostné menšiny“ je organizovanie biznis škôl v Bratislavskom, Nitrianskom a Košickom kraji 

a vytvorenie on-line biznis knižnice. Účelom je pomôcť znevýhodneným skupinám cudzincov,  migrantov národnostným a etnickým menšinám ohrozeným ekonomickým a sociálnym 

vylúčením v daných regiónoch  podporiť rovnosť príležitostí na trhu práce, zlepšiť ich finančnú situáciu a pomôcť im s uplatnením na trhu práce. Žiadateľ a jeho partneri budú miestnych 

obyvateľov informovať o možnosti zúčastniť sa Biznis školy cez organizácie, s ktorými dlhodobo spolupracuje. Z prihlásených záujemcov a záujemkýň vyberie takých, ktorí/ktoré začali 

aktivity v malom, ale nevedia nimi uživiť seba či svoje rodiny. Celkovo sa Biznis školy zúčastní 30 ľudí, z toho 10 získa mini grant na rozvoj svojej činnosti. Vychádzajúc zo skúseností 

žiadateľa počítame, že 60% účastníkov a účastníčok programu získa do dvoch mesiacov po skončení školení stabilný príjem. Benefit z rozvoja podnikateľských aktivít a získaných 

zamestnaní budú pociťovať aj rodinní príslušníci. Žiadateľ prepojí navzájom komunity v regiónoch a taktiež cez vytvorenie online biznis knižnice s náučnými videami a informáciami z 

Biznis školy budú informácie šírené aj po skončení projektu a tak budú pomáhať v podnikaní a zamestnaní sa ďalším - tým je deklarovaná aj udržateľnosť projektu a jeho dlhodobý vplyv na 

rozvoj regiónov. Všetky aktivity vychádzajú z rovnosti príležitostí pre mužov a ženy a ich súčasťou je aj rozvoj digitálnych zručností. Biznis škola je vedená expertom vybratým za pomoci 

Slovak Business Agency. Výsledkom realizácie projektu bude predchádzanie vytláčania cudzincov a etnických menšín na okraj spoločnosti, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a 

poskytnutie možnosti nájsť si dôstojne pracovné uplatnenie

10                                   -   € 

317 Ženský algoritmus
Rozšíriť komunitu žien na Východnom Slovensku, ktorá pomáha s ich vzdelávaním v oblasti IT zručností, a v ktorej majú príležitosť zapojiť sa do praktických projektov na vývoj webových 

stránok pre iné neziskové organizácie a nadobudnúť tak potrebné znalosti a skúsenosti pre zamestnanie sa v IT sektore.
10                                   -   € 

318 Amalion, o.z. Zvýšenie zdravotnej gramotnosti vybranej skupiny - seniori, podpora preventívneho správania a realizovanie preventívnych opatrení, zlepšenie kvality života. 5,5                                   -   € 

319 Dedičstvo
Účelom projektu je vytvorenie nového verejného priestoru v mestskom centre v areály NKP, ktorý má svoju atmosféru, jedinečnú identitu pripomínajúcu časy minulé a je predurčený na oázu 

kľudu so zachovaním jeho prírodného mestského charakteru. Okrem toho prínos spočíva vo zvýšení potenciálu zadržiavania dažďovej vody priamo v areály, v revitalizácii zelene a osadení 

drobnej infraštruktúry potrebnej k verejným aktivitám ako aj zatraktívnením cieľa pre turistov a návštevníkov pamiatkovej zóny.  

5                                   -   € 

320 Ober Nussdorf o.z. Vznikne oddychová zóna, vytvorí sa bariéra proti vodnej a veternej erózii pôdy, obnoví sa vodozádržné opatrenie - produkčno-plodotvorná remíza 0                                   -   € 

321 Obec Žihárec
Účelom projektu je doplnenie nevyhnutnej doplnkovej turistickej infraštruktúry a zvýšenie kvality služieb pre cyklistov a turistov na území s cezhraničným významom v Národnom parku 

Slovenský kras a zvýšenie atraktivity územia z pohľadu miestnych obyvateľov, turistov ako aj potencionálnych investorov s dlhodobím cieľom zvýšenia ekonomickej prosperity regiónu. 0                                   -   € 

322 OOCR Region Senec
Účelom je poskytnutie moderných oddychových miest s možnosťou dobitia drobnej elektroniky, bicyklov a elektrických kolobežiek. Ako doplňujúci prínos projektu je možnosť analýzy dát 

poskytnutých inteligentným vybavením solárnej lavičky.
0                                   -   € 

323 Gazdovský dvor Pača
Realizáciou projektu sa naštartuje hlavný cieľ a to rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, ktorým je najmä oddych vo vidieckom prostredí, poznanie života na dedine, oboznámenie sa s 

poľnohospodárskymi prácami, tradičnými remeslami a pod. Dôležitou súčasťou sú aj doplnkové služby, ktoré majú pobyt v tomto zariadení spríjemniť, zatraktívniť  a napomôcť naplniť 

očakávané ciele.

0                                   -   € 

324 Dvor u rezbára Bez uvedenia účelu 0                                   -   € 

325
Mikroregión Novohradské 

podzámčie

Účelom projektu a jeho bezprostredný úžitok realizácie aktivít projektu pre špecifikované cieľové skupiny je: podpora rozvoja turistickej infraštruktúry, resp. aktivity smerujúce k zvýšeniu 

počtu domácich a zahraničných návštevníkov, predĺženiu ich pobytu na území Slovenskej republiky a zvýšeniu ich prínosu pre hospodárstvo. Prínosom projektu bude zvýšenie atraktivity 

regiónu Novohrad, skvalitnenie turistickej infraštruktúry, zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel, tvorba produktu destinácie, zvýšenie 

návštevnosti a počtu prenocovaní v destinácií.

0                                   -   € 

326
Občianske združenie AUTIST-

Kysuce

  Vytvoriť ovocný sad vysádzaním stromov pôvodných odrôd Vadičovskej doliny a zapojiť do činnosti aj osoby s autizmom a ich rodičov a tým im poskytnúť možnosť   získavať pracovné 

zručností a lepšiu  integráciu do spoločnosti. Osoby s autizmom by pomáhali pri jednoduchších pracovných  činnostiach ako je kosenie, sejba kvetov, úprava okolia a toto by bola pre nich 

terapia  Pracovnou činnosťou by sme pomáhali osobám s autizmom zvládať komunikačné  bariéry, narušený sociálny kontakt a terapeuticky by sme na nich pôsobili.
0                                   -   € 

327
Slovenský Červený kríž, územný 

spolok Trebišov

Zvýšenie kvality života a zabezpečenie odbornej zdravotnej starostlivosti.
0                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

328 ALL BIZ EU n. o.

Účelom projektu je vytvoriť dva nové náučné chodníky v oblasti Turskej doliny a Rajeckých Teplíc. Oba chodníky budú zamerané na ochranu prírody a miestnu flóru a faunu, pričom 

chodník v okolí Rajeckých Teplíc bude akcentovať i termálne pramene a ich využitie. Realizácia oboch chodníkov podporí a rozšíri možnosti, ktoré ľudia majú v prírode v okolí Žiliny. 

Umožní zdravé trávenie voľného času celým rodinám a zároveň rozšíri ich vedomosti a znalosti o regióne a prírode. V tejto ťažkej dobe ľudia nájdu v prírode pokoj a posilnia si imunitu, tak 

potrebnú zoči voči pandémii ochorenia Covid 19.

0                                   -   € 

329 Pomáhaj a chráň, O.z. Bez uvedenia účelu 0                                   -   € 

330
Gréckokatolícka eparchiálna 

charita Košice

Vytvorenie multifunkčných priestorov určených na voľnočasové a pracovné aktivity
0                                   -   € 

331 Na pamäť Účelom projektu je pripraviť pre deti, mládež a dospelých  dve expozície hlavne pre oblasť Turca. 0                                   -   € 

332 Turčianske ozetko pre všetko Prínos by mal spočívať v motivácii ľudí všetkých vekových skupín stretávať sa, komunikovať a športovať v exteriéri a na čerstvom vzduchu 0                                   -   € 

333
Asociácia rozvoja cestovného 

ruchu

Najmenej rozvinuté regióny nie sú  často hlavným cieľom návštev turistov či cestovateľov. Napriek tomu, že majú veľký potenciál ponúknuť návštevníkom jedinečné zážitky. Menej 

rozvinutá infraštruktúra má za dôsledok, že ak aj do takéhoto regiónu turisti zavítajú, je problém ich tu udržať dlhšie. Chceme potencionálnym návštevníkom ponúknuť hotové produkty 

zážitkového cestovania formou udržateľného turizmu, ktorý sa stáva moderným a obľúbeným trendom v cestovnom ruchu. Návštevníci uvidia jedinečné miesta zatiaľ nepoznačené 

konzumným turizmom. Budú mať možnosť preniknúť do komunity a spoznať ľudí, podporiť lokálnu ekonomiku a pomôcť k jej rozvoju.

0                                   -   € 

334 Detská železnica Košice

Sprevádzkovaním novej atrakcie - s interaktívnymi signalizačnými prvkami a trenažérom v prostredí železničnej expozície, detského ihriska a živej historickej železnice prinesie nielen 

oživenie samotnej lokality, ale najmä príliv nových návštevníkov, ktorí vyhľadávajú nové a zaujímavé atrakcie v duchu moderných trendov. Unikátnosťou presiahne rámec Košického kraja (v 

súčasnosti v SR neexistuje podobná atrakcia, okrem prevádzky v Č. Balogu, kde však nie je ovál). Pohon drezin ľudskou silou prináša potešenie z pohybu na čerstvom vzduchu, no radosť 

osoh prinesie aj životnému prostrediu, nakoľko zavedenie novej atrakcie a služby nezaťaží ekológiu. Koexistencia v blízkosti veľkej atrakcie - Košickej detskej historickej železnice ešte viac 

podporí silu lokality i regiónu. Cieľom je ponúknuť nový zážitok a spôsob trávenia voľného času pri zachovaní autenticity prostredia i tematiky - „železničnej atrakcie“. Jedinečný produkt 

zažíva v zahraničí už niekoľko rokov doslova boom. Samotná atrakcia v sebe nesie silný potenciál pritiahnuť na východ Slovenska množstvo návštevníkov, čo sa už ukázalo v prípade 

unikátnej muzeálnej železnice.(Zvýšila sa návštevnosť viac ako 3- násobnej.Cieľom je vytvoriť nový bod záujmu, ktorý zážitkom priláka návštevníkov zo Slovenska i zahraničia.

0                                   -   € 

335 Ohel David

Za 23 rokov pôsobenia špecializovaného zariadenia sa výrazne zmenila klientela .Najmä ich zdravotné a fyzické schopnosti. Nakoľko sa v jedálňach zariadenia využívajú 23 ročné drevené 

stoly a stoličky, ktoré postupne z dôvodu veku a opotrebovanosti odchádzajú a kompatibilné sa už nevyrábajú, radi by sme vytvorili komplet nové zariadenia jedálni pre bezpečné spoločné 

stravovanie klientov Ohel David. V súčasnej dobe by sme radi urobili výmenu najmä z hygienického a protiepidemiologického hľadiska. Navrhnuté materiály nie sú savé ako drevo a budú 

nahradené ľahko udržiavateľnými a bezpečne dezinfikovateľnými materiálmi dostupnými na trhu.

0                                   -   € 

336 Obec Rokycany
Osveta a ochrana zdravia obyvateľov obce Rokycany, s prihliadnutím na členov MRK.

0                                   -   € 

337
Regionálna rozvojová agentúra

 Trnava-Hlohovec-Piešťany

Účelom a predmetom projektu je zachovanie kultúrneho dedičstva regiónu a zachovanie a šírenie tradícií špecifických pre daný región. 
0                                   -   € 

338 THE RACE OZ

Účelom projektu je podpora cestovného ruchu v regióne Gemer prostredníctvom posilnenia aktivít športovej organizácie THE RACE, ktorá vznikla práve v danom regióne. Základnou 

myšlienkou zakladateľov organizácie bolo spojiť šport a kultúru, a to prostredníctvom vytvorenia silnej športovej značky, ktorá bude úzko spätá s dôležitou kultúrnou pamiatkou regiónu. Zo 

športových disciplín sme vybrali dnes veľmi moderný terénny prekážkový beh- disciplínu, ktorá v posledných rokoch oslovila veľké masy ľudí (od profesionálov po úplných začiatočníkov). 

Prostredníctvom tohto všestranného športu chceme popularizovať šport a zdravý životný štýl. Súťaž v prekážkovom behu sme zorganizovali pod významnou kultúrnou pamiatkou regiónu, 

Hradom Krásna Hôrka. Nakoľko bol hrad pred 9 rokmi zasiahnutý rozsiahlym požiarom, čo výrazne negatívne ovplyvnilo cestovný ruch v danom regióne, našim cieľom bolo touto formou 

dostať túto kultúrnu pamiatku opäť do povedomia a zároveň prostredníctvom časti výťažku zo súťaže aj podporiť rekonštrukčné práce v hrade. Výťažok z minuloročného podujatia použilo 

SNM na reštaurovanie obrazu Čiernej madony, ktorý zdobil hlavný oltár hradnej kaplnky. Organizácia chce v tejto začatej ceste pokračovať, posúvať kvalitu súťaže stále vyššie, aby sme 

dokázali osloviť stále väčšie množstvo športovcov, divákov a turistov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Na to, aby súťaže organizácie THE RACE mohli predstavovať 

konkurencieschopné súťaže pre populárnu americkú značku v tejto disciplíne, však potrebujeme rozšíriť svoje vlastné materiálno-technické vybavenie, a to vo forme kvalitných prekážok. Ak 

by organizácia dokázala navrhnúť a vyrobiť vlastné, originálne, ale najmä kvalitné prekážky, mohla by predstavovať silnú konkurenciu pre zahraničnú značku, ktorá je momentálne jednotkou 

aj na Slovensku. Naplnením tejto vízie by sme do regiónu Gemer dokázali v čase športového podujatia THE RACE pritiahnuť niekoľko tisíc turistov. Podľa súčasne platného modelu sú 

účastníci podobných súťaží totiž ochotní cestovať za zaujímavými podujatiami v prekážkovom behu aj na vzdialenejšie miesta a aj do zahraničia. Nášho prvého podujatia sa zúčastnili bežci z 

rôznych kútov Slovenska, ale aj zo susedného Maďarska a Česka. Vychádzajúc z tejto skutočnosti sme presvedčení, že účastníci nášho športového podujatia (bežci, diváci, rodiny bežcov) 

dokážu v čase podujatia rozprúdiť cestovný ruch v regióne prostredníctvom prenájmu ubytovaní, využitia reštauračných služieb, zvýšenia návštevnosti okolitých zaujímavých miest ako napr. 

Kaštieľa Betliar, Zádielska dolina, unikátne jaskyne v blízkom okolí a mnoho ďalších turistických atrakcií, ktoré región ponúka. Už aj v minulom roku sme úzko spolupracovali s riaditeľkou 

múzea Betliar a aktívne sme medzi návštevníkmi podujatia propagovali všetky okolité kultúrne zaujímavosti. Projekt má aj významný medzinárodný charakter, nakoľko aktívne 

spolupracujeme s maďarskými partnermi, akým je napr. HELL Energy Drink, ktorí taktiež propagujú  podujatie THE RACE (a spolu s ním samozrejme aj Hrad Krásna Hôrka) na svojich 

sociálnych sieťach (1,5 mil. sledovateľov). Ďalším významným maďarským partnerom našej organizácie je Extreme Trail Hungary, ktorí už 5 rok organizujú podobné športové podujatia s 

účasťou min. 1000 bežcov. Aj Extreme Trail HU propagujú podujatia THE RACE v rámci svojej komunity v Maďarskej Republike. Veríme v udržateľnosť projektu, pretože sme svedkami 

fungujúceho modelu americkej značky, ktorá v Európe (aj na Slovensku) dokáže hýbať masami ľudí. Myslíme si, že aj Slovenská organizácia môže byť silná a obľúbená. Ľudia dnes radi 

vyhľadávajú podujatia, na ktorých si môžu zmerať sily s ostatnými, alebo prekonávať samých seba. Zdravý životný štýl, pohyb a šport sa čoraz viac dostávajú do popredia. Ak spojíme všetky 

benefity, ktoré ponúka športové podujatie s výnimočným miestom, akým je Hrad Krásna Hôrka, účastníkom vieme garantovať nezabudnuteľný zážitok, ktorý si budú chcieť zopakovať. Je 

dôležité dodať, že nezabúdame ani na divákov a rodiny súťažiacich, pretože aj pre nich pripravujeme zaujímavé programy, v rámci ktorých im predstavujeme zaujímavosti regiónu Gemer.

0                                   -   € 

339 ATC RUDAVA, OZ
Účelom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť a územný rozvoj regiónu Záhoria, zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, životnú úroveň obyvateľov pri zabezpečení trvalo udržateľného 

rozvoja. Vďaka realizácii projektu umožniť priateľom kompingu a karavaningu, cyklistom, vodákom a milovníkom prírody tráviť voľný čas v príjmenom prostredí, podporovať a rozvíjať 

zdravý životný štýl.

0                                   -   € 
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340 OTVOR DVOR

Výsledkom realizácie projektu bude zrekonštruovaná časť budovy bývalého františkánskeho kláštora v Rožňave (národná kultúrna pamiatka), v ktorej žiadateľ prevádzkuje Kultúrno-

kreatívne centrum Kláštor (KC Kláštor). Z dlhodobo zanedbanej časti kultúrnej pamiatky tak vznikne „turistická zóna“, v rámci ktorej si budú môcť turisti (a široká verejnosť) požičať 

turistické potreby (požičovňa turistických potrieb) alebo bicykle (požičovňa bicyklov) a budú tu v rámci oddychovej zóny dostať informácie potrebné pre ich cesty po regióne. Tieto služby 

prispejú k rozvoju turistického ruchu v regióne – vďaka rozšíreniu možnosti aktivít tento projekt prispeje k tomu, aby turisti strávili v Rožňave a okolí v priemere viac času ako doteraz 

a dôkladnejšie spoznali tento región. Súčasťou projektu – okrem zrekonštruovania časti budovy – bude aj vypracovanie informačných materiálov pre turistov, ktorý zhrnie všetky zásadné 

informácie a možnosti zmysluplného vyžitia v  regióne.  Okrem výraznej podpory cestovného ruchu tento projekt zároveň prispeje k ďalšiemu pokračovaniu rekonštrucie národnej kultúrnej 

pamiatky, ktorou budova bývalého františkánskeho kláštora je - teda dlhodobo chátrajúca pamiatka nájde v rámci tejto časti budovy nové využitie, ktorým bude vytvorenie spomínanej 

“turistickej zóny” (so spomínanými službami) a podpora cestovného ruchu v regióne.

0                                   -   € 

341

Rímskokatolícka farnosť 

Obrátenia sv. Pavla,

Chminianska Nová Ves

bez uvedenia účelu

0                                   -   € 

342 Obec Moravany Účelom projektu je revitalizácia verejného priestranstva na oddychovú zónu pre obyvateľov obce a zväčšujúci sa turistov, ktorí navštevujú obec Moravany 0                                   -   € 

343 NAD TÝM – Červená Studňa,o.z.
Účelom projektu je aby objekt Hájovne bol ekologicky a ekonimicky vykurovaný bude prístupný pre návštevníkov sedla Červená studňa celoročne, ako reakcia na dopyt po takýchto 

službách.  Obohatenie lokality s kvalitnými službami ,kde počet turistov každoročne stúpa a v súčastnosti sú naše služby ako jediné v tejto lokalite poskytované turistom. 0                                   -   € 

344
Občianske združenie Zelené 

Kopanice

Účelom projektu je predstavenie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných procesov, ktoré nás všetkých obklopujú v každodennom živote, ale aj základných 

pojmov, tém a vzťahov v prírode nadväzujúc na kvalitu a ochranu životného prostredia a jeho zložiek. Predkladaný projekt ponúka cieľovej skupine možnosti porozumieť prírodným 

aspektom vplývajúcim na život človeka, osvojiť si niektoré základné pojmy, metódy a vytvárať si vlastný úsudok o tých aspektoch, ktoré sú dôležité pre život spoločnosti. Poslaním je 

prinavrátiť pôvodný vzhľad prírode a krajine a v aspekte funkčného využitia začleniť do ponuky  činností  umožňujúcich jeho ekologické  a racionálne využitie. Región Biele Karpaty je 

bohatý na vzácne prírodné prvky a centrálne časti pohoria sú chránené v CHKO Biele Karpaty, na ktorú na českej strane nadväzuje CHKO Bílé Karpaty. Toto územie je jedinečným 

ekotopom pre flóru a faunu a má významný vplyv na lokálnu klímu. Zámerom je vybudovať pre žiakov, občanov edukačné centrum zamerané na environmentálne témy. Bude slúžiť na 

pozorovanie a spoznávanie živej prírody a na realizáciu aktivít v prírode. V aspekte pandémie COVID19 sa znásobil záujem o pobyt v prírode a nielen to, ale aj záujem o ohrozené druhy – 

ako sú napríklad včely a ich prínos pre spoločnosť. Je dôležité pripomínať a zaoberať sa tým, preto v rámci aktivít tieto témy priblížime. Jedným z cieľov je upozorniť na významnú úlohu 

environmentálnej výchovy v procese vzdelávania smerom k udržateľnému rozvoju spoločnosti a k úcte a ochrane životného prostredia, pretože vo vzťahu k deťom a dospievajúcej mládeži je 

environmentálna výchova  jeden z najúčinnejších nástrojov formovania jednotlivca od útleho veku až po jeho dospelosť rozvíjajúcu úctu a dôveru k životu vo všetkých jeho 

formách.Realizácia projektu vytvorí bezpečné podmienky pre pobyt v prírode a edukáciu. Účel projektu sa bude niesť v určitom postupe:-	zintenzívniť záujem o životné prostredie, o 

ekologickejší život a čistejšie prostredie-	predstavenie najaktuálnejších environmentálnych problémov a tém-	podnecovanie občanov k efektívnemu šetreniu životného prostredia-	zvyšovanie 

vzdelanosti v oblasti včelárstvaObčianske združenie sa stará sa o kvalitu a čistotu životného prostredia v podjavorinskom kraji a o rozvoj a popularizáciu vidieckeho životného štýlu, 

napríklad vo forme včelárstva a iného chovateľstva. Včelárstvo má veľmi bohatú minulosť. Jeho história spadá až do doby 12 tisíc rokov pred naším letopočtom. U nás sa včelárstvo začínalo 

rozmáhať v 9 storočí. Včelárstvo sa dotýka viacerých oblastí, je to istý druh koníčku, blízko má aj k poľnohospodárstvu a entomológii. Takisto je známe aj ako apikultúra - činnosti, pomocou 

ktorých chováme a chránime  včelstvá. Čo sa týka poľnohospodárstva - včelárstvo je v tejto oblasti uznávaným činiteľom. Význam spočíva v tom, pomocou včelárstva – včiel dosahujeme 

vyššie úrody poľnohospodárskych plodín a zvýšenú produktivitu lesného hospodárstva. Máme za to, že aj hospodárstvo by malo využiť všetky výhody, ktoré mu včely poskytujú. Vplyvom 

životného prostredia sa neustále znižuje počet druhov hmyzu, ktorý nežije v spoločenstve. Spoločnosť prichádza na to na to, že počet včelstiev ubúda, pretože keď podiel včiel na opeľovaní 

nesplní aspoň 80 až 90%, klesá nielen úroda mnohých poľnohospodárskych kultúrnych plodín, ale rastú aj plody nevyvinuté, ktorých nižšia kvalita je jednoznačná. To isté sa týka aj v oblasti 

ovocinárstva. Včelárenie je jeden z mála odborov ľudskej činnosti, ktorý svojím pôsobením nenarušuje a nezhoršuje životné prostredie, ba práve naopak. Napriek tomu, že o užitočnosti včiel 

sa učia už deti v materských školách, pre ich ochranu, stále nerobíme dosť. Od prežitia tohto druhu však závisí aj to naše „správanie“ a kvalita životného prostredia. V rámci projektu okrem 

vytvorenia publikácie – brožúry o včelárstve a ekologickom životnom štýle, zaobstaráme hmyzie hotely, ktoré vyrobí občianske združenie a spojí to ako seminár pre deti a adolescentov. 

Jedným z hlavných zámerov projektu je podnietiť občanov na zachovanie prírodnej rovnováhy a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života, prírodných hodnôt a kultúrnych krás. 

Dnešný vplyv ľudí na životné prostredie má veľký význam pre budúce generácie. Ak máme čeliť výzvam, ako je znečistenie a ohrozenie bohatého prírodného kapitálu a biodiverzity, ktoré sa 

dotýkajú nás všetkých,  tak realizácia opatrení na ich ochranu a udržiavanie je nevyhnutná. Tento projekt možno nevyrieši globálne problémy, ale pomôže aspoň na lokálnej a regionálnej 

úrovni.  Je nutné zachovať naturálne a kultúrne bohatstvá aj pre budúce generácie a viesť environmentálnu výchovu pre adolescentov a deti. Združenie si kladie za cieľ podporiť túto 

iniciatívu. Dopad projektu je lokálny, tak aj regionálny. Je určený pre všetky vekové kategórie obyvateľstva, tak aj návštevníkov.

0                                   -   € 

345 Na čiare
Maximálne zlepšenie podmienok pre turistov a ich komfort pritiahnutie mladých k športovým aktivitám, spoznávanie regiónu a kultúrneho dedičstva danej lokality, postupné vyrovnávanie sa 

s európskym štandardom poskytovaných služieb turistom, stále zamestnanie pre minimálne 2 ľudí v roku 2021.
0                                   -   € 

346 OZ PROMONTESSORI

Naše OZ PROMONTESSORI plánuje zriadiť komplexný stravovacieho systému pre Súkromnú materskú školu Malé Tatry 3, 0,401 Ružomberok. Stravovací systém bude obsahovať kuchyňu 

a jedáleň v priestoroch Súkromnej materskej školy. V kuchyni plánujeme zamestnať 4 zamestnancov a to: 2 kuchárky, 1 pomocnú silu a vedúcu školskej jedálne. Na začiatku realizácie nášho 

projektu plánujeme podávať 60 obedov a neskôr rozšírime kapacitu na 180 obedov, ktoré budú zabezpečovať stravovanie ďalších 3 materských škôl (Tatrakuk materská škola Ružomberok, 

Montessori jasle Ružomberok, Slniečko materská škola Ružomberok) a komunitného centra podľa novely zákona č. 544/2010 na podporu k stravovacím návykom dieťaťa.

0                                   -   € 

347
Turistický klub Okná v skratke 

TKO

Zhodnotenim efektu návštevy lokality Morské Oko zlepšiť a rozšíriť spôsom využitia regionalných danosti.
0                                   -   € 

348 Vzácne a naše, o.z.
Bezprostredným prínosom navrhovaného projektu je inovatívny prístup k ochrane životného prostredia, ktorá má vplyv na kvalitnejší život všetkých obyvateľov nielen tohto regiónu, ale 

celého Slovenska. Výsledkom bude záchrana ohrozených druhov vtáctva, ale prinesie aj možnosť spoznávania a vzdelávania sa detí, študentov i odbornej verejnosti o chove vtákov a ochrane 

prírody. Týmto spôsobom projekt prispeje aj k trvale udržateľnému rozvoju daného územia

0                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

349 Baňa o.z.

Účelom projektu je centralizácia, mobilizácia a rozvoj talentov - existujúcich aj budúcich podnikateľov a zamestnancov pôsobiacich v oblasti IT (informačné technológie) KKP (kreatívny a 

kultúrny priemysel) a e-commerce (online podnikanie) v regióne Spiš. Reálne prínosy projektu pre cieľové skupiny sú: propagovať služby a produkty miestnych podnikateľov pôsobiacich 

oblastiach - IT, KKP, e-commerce v online databáze profesionálov, tým zvýšiť lokálny dopyt po ich službách (aktivita 1),zjednodušiť sieťovanie podnikateľov, nadväzovanie partnerstiev. 

vyhľadávanie obchodných a pracovných príležitostí pomocou online databázy profesionálov a zamestnávateľov (aktivita 1), praktickými kurzami pripraviť existujúce MSP a budúcich 

podnikateľov z regiónu na prienik do online priestoru (aktivita 2), zdieľať know-how v online podnikaní medzi aktívnymi a začínajúcimi podnikateľmi (aktivita 2), zvýšiť možnosti uplatnenia 

študentov stredných škôl na trhu práce (aktivita 3), ponúknuť študentom stredných škôl bezplatné vzdelávanie a mentoring v atraktívnych oblastiach - IT, KKP a e-commerce (aktivita 3).

0                                   -   € 

350
Oblastná organizácia cestovného 

ruchu Turiec

Vypracovanie štúdie. ktorá sa zaoberá výstavbu infraštruktúry cestovného ruchu v regióne Turiec, konkrétne cyklopointov na cyklotrase “Turčianskej cyklomagistrály” so zameraním na 

oddych, miesto pre servis a údržbu bicyklov, nabíjanie eletrobicyklov a občerstvenie. Prínosom projektu je rozvoj miestnej infraštruktúry, ktorú využívajú návštevníci regiónu ale aj miestne 

obyvateľstvo

0                                   -   € 

351 Turčianske rozvojové združenie
V regióne Turca chýba vodná plocha vhodná na letné plavecké športy a vodné športy. Účel projektu je projektová príprava rekreačného areálu na vhodných parcelách. Ten bude slúžiť na 

územné konanie a následné majetkoprávne usporiadanie cieľovej oblasti. Sekundárny účel je ekologický, pričom vodozádržné opatrenia sú prioritou vlády SR. 0                                   -   € 

352 PPR, o.z.
Opätovné zaradenie regiónu Vysokých Tatier medzi exkluzívne destinácie cestovného ruchu na Slovensku

0                                   -   € 

353 Socpod n. o.

Aktivity projektu sú zamerané na posilnenie prevencie a ochrany zdravia obyvateľov rómskych osád a s tým úzko súvisiacu podporu ich hygienických návykov. Väčšina obyvateľov osady 

žije na pokraji chudoby, nemajú možnosť zakúpiť si základné hygienické a ochranné pomôcky, ktoré sú nevyhnutnosťou v časoch pandémie koronavírusu. Účelom projektu je aktívna 

podpora vzdelania v oblasti nevyhnutnosti hygienických návykov a následné poskytnutie konkrétnej materiálnej podpory osady v podobe základných hygienických pomôcok, dezinfekcie, 

ochranných pomôcok, respirátorov a podobne. Obyvatelia osady Habeš majú obmedzený prístup k tečúcej vode. Je nutné si ju zaplatiť. Obyvatelia tak nie sú schopní utrácať finančné 

prostriedky ešte aj na zakúpenie základných hygienických potrieb. V osade Habeš je toto každodenná realita pre väčšinu obyvateľstva. Nie je pre nich možné zakúpiť si mydlo, toaletný 

papier či dokonca dezinfekciu. Vážnosť tejto skutočnosti výrazne vplýva na šírenie prenosných chorôb v osade, nielen ochorenia COVID-19. Je nevyhnutné, aby bol vzťah k hygiene 

obyvateľov podporený. Význam to má najmä v prípade detí a mládeže ktoré sa rodia do zlých hygienických podmienok, vyrastajú v nich a často nemajú možnosť naučiť sa žiť inak.  Vzťah k 

hygiene je teda od malička veľmi slabý. Tento problém je nutné riešiť. V tejto súvislosti sme pripravili program neformálneho vzdelávania pre deti, ktorý je tematicky zameraný na tému 

hygiena a starostlivosť o svoje zdravie. Kým obyvatelia nemajú možnosť siahnuť po hygienických pomôckach, nebudú sa otázke hygieny venovať vôbec. Sme presvedčení, že konkrétna 

edukatívna a materiálna pomoc dokáže tento problém aspoň na čas vyriešiť a podporiť ochotu obyvateľstva nasledovať túto cestu, ktorá sa ukáže ako fungujúca a pre nich prospešná. Rómska 

komunita je veľmi špecifickou komunitou. Podľa nášho názoru len edukatívna činnosť nie je postačujúca. Preto sme sa rozhodli podporiť ju konkrétnym materiálnym zabezpečením.

V budúcnosti plánujeme nadväzujúcimi aktivitami zriadiť v tejto osade menšiu budovu, v ktorej budú obyvateľom k dispozícii sprchy s teplou vodou a práčovňu, kde by si mohli prísť v 

práčke vyprať svoje veci. Tieto služby budú za malý poplatok prístupné všetkým, ktorí o to budú mať záujem. Predkladaný projekt si preto kladie za ambíciu výrazne zvýšiť hygienickú 

úroveň obyvateľov marginalizovanej rómskej skupiny a podporiť tak zamedzovanie ich sociálneho vylúčenia.

Hlavnými cieľmi projektu v súlade so zákonom o  podpore regionálneho rozvoja sú:

 

1. budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva 

   2.       ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia 

Ciele projektu naplníme prostredníctvom školiacej činnosti venovanej gramotnej časti obyvateľstva MRK.  Projekt sme vypracovali v súlade s aktuálnym problémom šírenia COVID-19, kde 

sme ako cieľovú skupinu zvolili obyvateľov rómskych osád, vzhľadom na potenciálnu hrozbu vzniknutia ohniska nákazy.

Vykonaním vhodne zvolených a vytvorených vzdelávacích aktivít budeme schopní odovzdať základne vedomosti aj pre menej vzdelanú časť rómskeho obyvateľstva. Výsledkom bude 

podpora zodpovedného správania a prístupu MRK v čase pandémie, k posilneniu prosociálneho správania ohrozenej skupiny, čím bude chrániť v prvom rade  seba, čoho výsledkom bude 

zníženie rizika šírenia chorôb a infekcií, vrátane COVID-19 v MRK a širšej spoločnosti. 

Vďaka odovzdaným vedomostiam posilníme snahu obyvateľov osady o zvýšenie pozornosti voči svojmu zdraviu a významu dodržiavania hygienických zásad. Projekt si za cieľ kladie vštepiť 

túto skutočnosť mladým rodičom v osadách, aby k hygiene viedli svoje deti. Posilnenie hygieny v osadách dokáže zmierniť riziko šírenia sa ochorení nielen v priamo medzi obyvateľmi 

osady,  ale aj jeho presah do širšej verejnosti.

Obrovským prínosom budú vytvorené edukačné materiály, ktoré vzniknú v spolupráci s dobrovoľníkmi našej organizácie, spriatelených organizácii, odborníkov a lektorov neformálneho 

vzdelávania. Vytvoríme brožúry, ktoré budú následne distribuované aj do ďalších 3 osád a budú môcť byť využité pri aktivitách spojených s bojom proti šírenia koronavírusu.

0                                   -   € 

354 Dorka Bags, n. o.

Na základe niekoľkoročných skúseností vo vzdelávaní klientov – sociálne, ekonomicky a zdravotne znevýhodnených potencionálnych uchádzačov o zamestnanie centra Dorka v Košiciach je 

prínosom realizácie projektu Dorka Bags Inkubátor rozšírenie edukačného programu so simuláciou pracovného prostredia v krajčírskej dielni do ďalšieho regiónu, kde rovnako vnímame 

potrebu zmierňovania negatívnych dôsledkov najmä sociálneho vylúčených komunít na začlenenie a uplatnenie sa na pracovnom trhu. Osvedčený individuálny prístup vychádzajúci z 

konkrétnych potrieb, požiadaviek a predstáv nezamestnaných klientov s prepojením na nadobudnutie pracovných zručností a pracovných návykov v simulovanom pracovnom prostredí 

krajčírskej dielne prenesieme do mesta Prešov a poskytneme možnosť jeho absolvovania ďalším potencionálnym uchádzačom o zamestnanie v danom regióne. Účastníci programu budú mať 

možnosť na simulovanom pracovnom mieste zistiť aké sú reálne požiadavky zamestnávateľov na zamestnancov, aká je pre nich vhodná forma pracovného pomeru, aké sú jeho práva 

a povinnosti voči zamestnávateľovi, ako je možné zosúladiť jeho osobný a pracovný život, ako môžu zvyšovať svoju ambíciu a potenciál pri hľadaní vhodnej pracovnej pozície na reálnom 

pracovnom trhu.

0                                   -   € 

355
Nadácia záchrany a obnovy 

Senianskeho kaštieľa

Dobudovanie hygienického zázemia pre turistov a návštevníkov blízkeho „Chráneného vtáčieho územia Senianske rybníky“ v samostatne uzatvárateľnej časti prízemia kaštieľa v Sennom 

v členení muži/ženy s napojením na biologickú čistiareň odpadových vôd a dočisťovacím jazierkom, výsadbou zelene a vybudovanie priľahlej oddychovej zóny a vstupu do vtáčieho raja. 0                                   -   € 

356 Vendeľ Zachovanie usadlosti, vytvorenie komunity a zapojenie miestnych združení a folkórnych súborov mladeže a dospelých. 0                                   -   € 

357 Klub Popradčanov, Významný projekt pre cestovný ruch a kultúru 0                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

358 Lula-budúcnosť

Vytvoriť priestor pre potreby zmysluplného trávenia voľného času pre širokú verejnosť. V súčasnosti v obci absentuje miesto – priestor pre zmysluplné trávenie voľného času. Realizáciou 

projektu sa vytvoria podmienky na stretávanie sa ľudí všetkých vekových kategórií za účelom utužovania vzájomných vzťahov, zmysluplné trávenie voľného času, a v neposlednom rade aj 

prostredníctvom informačno-náučných tabúľ, čo spája učenie s hrou. Priestor bude prístupný pre všetky vekové kategórie bez obmedzenia, a to nielen pre obyvateľov obce, ale aj pre 

okoloidúcich a návštevníkov obce. Smart lavičky budú ponúkať v tomto priestore Wifi prístup na internet, nabíjanie mobilných zariadení, a USB nabíjanie. Budú nabíjané a poháňané len 

slnečnou energiou. Zároveň sa stanú moderným prvkom oddychovej zóny. Pri všetkých smart lavičkách budú osadené odpadkové koše s popolníkmi, ktorými sa zabezpečí udržania poriadku 

a ochrany životného prostredia pred jeho znečistením odpadkami. Odpadkové koše budú vybavené popolníkmi, čo bude slúžiť ako predbežné protipožiarne opatrenie, kvôli hrozbe vzniku 

požiaru z ohorkov z cigariet. Ďalej sa prostredníctvom projektu zabezpečí aj solárne osvetlenie oddychovej zóny. Informačno-náučné tabule budú obsahovať informácie o obci, historické 

informácie o území, prírodné a kultúrne zaujímavosti územia a regiónu a pod.  Prínosom projektu je aj rozvoj turistickej infraštruktúry, nakoľko môžu návštevníci a cyklisti dané moderné 

možnosti vytvorené v tomto priestore využívať pri oddychu alebo pri prechádzaní obcou. Nakoľko prechádza katastrom obce cyklotrasa, ktorá spája okres Nové Zámky, Levice a Nitra. Do 

priestoru budú osadené ešte aj stojany na bicykle.

0                                   -   € 

359 pod Gýmešom o.z.

Nakoľko je používanie azbestu v Európskej únii zakázané našim hlavným cieľom je odstránenie azbestu na budove sídla občianskeho združenia, ktorý je zdrojom kontaminácie životného 

prostredia a ohrozenia zdravia človeka.  Strecha zateká a je v nevyhovujúcom stave.   Prínosy z realizácie projektu: 1. Zvýšenie bezpečnosti a atraktivity budovy, ktorá je sídlom občianskeho 

združenia. 2. Bude poskytovať zázemie pre turistov v chránenom území. 3. Zvýšenie počtu návštevníkov turistickej oblasti. 4. Zvýšenie atraktivity prostredia. 5. Ochrana životného 

a prírodného prostredia. 6. Podpora aktívneho trávenia voľného času v prírode. 7. Zvýšenie vzdelávania detí, mládeže, turistov a návštevníkov chatovej oblasti pod Gýmešom. 8. Podpora 

turizmu.

0                                   -   € 

360 iROZVOJ IREGION, n.o.
Zveľadenie miestneho parku “Umelecký park ART.4G.PARK” zabudovaním nového mobiliáru, - inštalácia outdorovej galérie v parku  s technológiou rozšírenej reality - vytvorenie krátkeho 

spotu pre propagáciu v oblasti turizmu. -  vytvorenie a stmelenie komunity občanov dynamicky rastúcej obce, ktorá chce do spoločenského života obce integrovať aj marginalizovanú rómsku 

komunitu.

0                                   -   € 

361 Domovina, n.o.

Pozitívny dopad realizácie hlavnej aktivity projektu, rozvoj turistickej infraštruktúry, sa pozitívne prejaví v nasledujúcich rovinách, a to : - prispeje sa k rozvoju cestovného ruchu (miesto 

realizácie projektu sa nachádza v katastrálnom území obce Žehra, časť Hodkovce. V katastri obce sa nachádza viacero významných lokalít, ktoré sú súčasťou NATURA 2000, maloplošných 

chránených území. Ide napr. o Dreveník, Ostrú horu, Sobotisko a Spišský hradný vrch ( ide o tzv. Spišskopodhradské travertíny). Samotný areál žiadateľa tvorí viacero objektov, a to: 

Remeselné dielne, Administratívna budova, Hospodárske budovy (skleníky, ustajňovacie priestory), Pavilón, Kaštieľ – ubytovacia časť pre klientov zariadenia a otvorená expozícia pre 

turistov. Kaštieľ je súčasťou chráneného územia zapísaného v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO), so zreteľom o starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídel - 

podpore rozvoja sociálneho turizmu. Žiadateľ je členom Združenia sociálneho turizmu, ktorého hlavným cieľom je odstraňovať bariéry medzi majoritnou spoločnosťou a ľuďmi so 

zdravotným postihnutím a získať za členov ďalšie historické zariadenia, ktoré sú pre verejnosť zatvorené a tým 

obohatiť turistický trh o nové atrakcie –„spoznať 

nepoznané“.

- Zatraktívnení územia a okolia miesta 

realizácie projektu. Miesto parku plní významnú 

funkciu v spoločenskom živote samotných 

klientov zariadenia, obyvateľov obce Žehra a tiež 

návštevníkov.

- Zvýšení informovanosti obyvateľstva o histórii 

Kaštieľa v Hodkovciach

- Zlepšení prístupu k turisticky atraktívnym 

miestam. Široké okolie a miesto realizácie 

projektu ma vysoký turistický potenciál vzhľadom 

na blízkosť Slovenského raja a iných kultúrnych 

pamiatok, ktoré sa v okolí nachádzajú. Zároveň sa 

prispeje ku komplexnému využívaniu 

vnútorného rozvojového potenciálu územia, či 

už prírodných a kultúrnych zdrojov.

- Vytvorením kultúrnej a oddychovej zóny, čím 

sa obnoví význam a postavenie dôležitého územia 

v rámci regiónu, ktoré danému územiu historicky 

prináleží.

- Zníženie dlhodobých nákladov na údržbu parku 

sa pozitívne prejaví na rozpočte žiadateľa.

Súčasný technický stav mobiliáru parku je v zlom 

technickom stave. Realizácia udržiavacích prác je 

0                                   -   € 

362 OZ Údolie 3 riek

V regióne  Údolie 3 riek je veľa možností, ktoré sú ešte nevyužité. Jeden z nich je vínny turizmus. Pomocou tomuto projektu zriadime v regióne také oddychové miesta, umiestnime také 

informačné tabule, vďaka ktorým môže narásť počet tu strávených nocí, pretože nimi upozorníme aj na iné služby, urobíme ich tunajšie zdržiavanie komfortnejším a ponúkneme pestré 

zážitky. Okrem toho by to bola veľká pomoc pri znovunaštartovaní dvoch  Covidom najviac postihnutých oblastí – turizmu a gastronómie, veď v momentálnej situácii treba poskytnúť 

poskytovateľov služieb v CR čo najviac pomoci, aby do regiónu zavítalo väčší počet návštevníkov.

0                                   -   € 

363 Nádej pre ČnT
Uvedomenie si svojho okolia a srdca mesta, v ktorom žijeme. Motivovanie mládeže k vzdelávaniu a spoznávaniu miestnej fauny a flóry. Skrášlenie mestského priestoru s vytvorením 

relaxačnej zóny pre obyvateľov aj návštevníkov mesta. Zveľadenie mestského parku pre oddych nie len rodín s deťmi. Obnova spojenia prírody a mestského štýlu života. 0                                   -   € 

364 EDUHOUSE o.z.

1. Projekt je určený už pre deti predškolského veku od 5 rokov, ktoré ešte nevedia čítať, alebo sa s čítaním práve zoznamujú. Vytvoriť vhodné, inovatívne vzdelávacie materiály, ktorými 

prispejeme k zníženiu miery neúspechu v procese školského vzdelávania. Priniesť na slovenský trh prvú a jedinečnú pracovnú učebnicu anglického jazyka v trojjazyčnom vydaní (slovensko-

anglicko-rómskom) pre deti od 5 do 9  rokov s názvom English star. 2. Z dôvodu dlhodobej dištančnej  výučby na školách, si  uvedomujeme potrebu pomôcť deťom k opätovnému si 

osvojeniu a opakovaniu výchovnovzdelávacích cieľov a ostatných návykov. Realizácia aktivít v rámci letného denného vzdelávacieho tábora Edukáčik. 3. Činnosť vzdelávacieho centra 

EduRomaHouse bude spočívať v realizácii výchovnovzdelávacích aktivít a zabezpečenie chodu a dostupnosti centra počas celého týždňa. 4. Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnanosť a  

zamestnať príslušníka rómskeho etnika na pozíciu rómsky asistent.

0                                   -   € 



Por.č. Názov žiadateľa Účel projektu Body
Odporúčaná výška 

dotácie

365 Sociálne bývanie, n.o.

Prioritným účelom projektu je vytvorenie dvoch pracovných miest peer pracovníkov pre dvoch otcov rodín s maloletými deťmi žijúcich v sociálnom bývaní v Jasove a v Bernátovciach, ktorí 

sú vzhľadom na svoju anamnézu a sociálnu i zdravotnú diagnózu na trhu práce prakticky nezamestnateľní, a preto sú so svojimi rodinami bezprostredne ohrození bezdomovectvom, 

rozpadom, vyňatím detí z rodín a umiestnením do centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy, ďalej len „CDR“) a sociálnym vylúčením. Druhotným účelom projektu je sprevádzanie 

týchto dvoch rodín a ďalších rodín žijúcich v sociálnom bývaní odbornými zamestnancami s cieľom udržania si bývania, získania zručností v oblasti hospodárenia (finančnej gramotnosti), 

rozvoja rodičovských zručností, prípravy pomoci k svojpomoci a resocializácie. Týmto projektom je teda možné dosiahnuť synergický efekt viacerých prínosov: zamestnanie dvoch v zásade 

nezamestnateľných osôb z našich cieľových skupín (znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie) s cieľom udržať si zamestnanie, ochrana najmenej 6 detí pred vyňatím z rodiny a 

umiestnením do CDR (tzn. aj ušetrenie ročných výdavkov štátu v sume 100 tisíc eur), zvýšenie finančnej gramotnosti, udržanie si bývania rodín, zvýšenie kompetencií v práci s ostatnými 

rodinami u peer pracovníkov sprevádzaním počas celého roka, čo v konečnom dôsledku umožní ušetriť financie, inak potrebné na zabezpečenie väčšieho aparátu odborných zamestnancov. 

Realizácia tohto projektu nám nakoniec umožní hľadať zdroje na udržanie týchto novovytvorených pracovných miest v roku 2022.

0                                   -   € 

366 Veleyar o.z.
Účelom projektu je podporenie početnosti opelivého hmyzu v krajine a zároveň založenie platformy, ktorá by slúžila nielen miestnej bioverzite, ale aj komunite, a to vzdelavacím, rekreačným 

a výskumným významom. 
0                                   -   € 

367 Digital League o.z.,
Hlavným účelom projektu je digitalizovať služby knižníc a poskytnúť tak čitateľom a návštevníkom knižnice kvalitnejší, automatizovaný a efektívnejší prístup ku knihám a informáciám z 

prostredia knižnice.
0                                   -   € 

368 ALBRECHT FORUM, o.z

Prínosom projektu bude zavŕšenie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky a vytvorenie predpokladov pre jej skoré otvorenie pre kultúrnu verejnosť. Bratislava a verejnosť získa „nový“ 

objekt pre nezávislé kultúrne aktivity s vysokým kultúrnym, historickým a turistickým potenciálom, ktoré nadväzujú na historické tradície (rodina Albrechtovcov, ktorá v dome žila, patrila k 

popredným predstaviteľom meštianskej kultúry a umenia mesta Bratislavy v minulom storočí).
0                                   -   € 

369
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť 

Zvolen - Sekier

Posilnenie súdržnosti, spolupatričnosti, medzigeneračnej spolupráce a prosociálneho správania sa členov komunity prostredníctvom vysielaných online videostreamov a realizáciou na to 

nadväzujúcich komunitných aktivít. 0                                   -   € 

370 JEKH DROM

1.angažované deti a mládež v Detskom centre Samuel 2. zvýšená motivácia detí, mládeže a dospelých k participácii v prospech komunity/obce    3. rozšírené portfólio služieb Detského centra 

Samuel prostredníctvom navýšenia personálnych kapacít a materiálneho dovybavenia svojich priestorov   4. zlepšenie PC gramotnosti detí a mládeže prostredníctvom zakúpeného 

technického vybavenia   5. aspoň čiastočná zmena prístupu verejnosti voči cieľovej skupine z MRK. 6.	aktivizácia mládeže a dospelých prostredníctvom jednoduchých pracovných činností 

v Dielničke.

0                                   -   € 


