Zoznam žiadostí odporúčaných na zaradenie do zásobníka
Odporúčaná výška
dotácie

Por.č.

Názov žiadateľa

Účel projektu

Body

1

Margecianske fajnoty

Účelom projektu je zveľadenie životného prostredia formou odstránenia náletových drevín z brehu vodnej nádrže Ružín, odstránenie nežiadajúcich vplyvov poškodzujúcich životné prostredie
formou vyzbierania komunálneho odpadu z brehu priehrady.

92,0

45 000,00 €

2

Konzultačné a ifnormačné
centrum EDUKOS, o. z.

91,5

13 688,10 €

3

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA
Banskobystrického
samosprávneho kraja, n.o.

91,0

31 050,00 €

91,0

49 857,30 €

91,0

41 551,20 €

91,0

15 090,00 €

90,5

22 480,40 €

90,0

25 409,70 €

4

5

6

Zachráň včely o.z.

Zelený plán, o.z.

FolkEvent

Budovanie, posilňovanie a rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva, vzdelávacieho, sociálneho a psychologického zázemia, a to predovšetkým prostredníctvom realizácie komunitných
aktivít a workshopov vedúcich k spolupráci a súdržnosti obyvateľov, vytvorením tzv. komunitnej záhrady a poskytovaním sociálnych a psychologických služieb pre odkázaných klientov,
ktorí sa aj vplyvom pandémie ocitli v neľahkej životnej situácii.
Účelom projektu je využitie ľudských zdrojov z blízkej komunity na obnovu kultúrneho dedičstva, a to vytvorením pracovnej príležitosti pre 12 uchádzačov o zamestnanie evidovaných na
úrade práce. Pracovné miesta budú vytvorené za účelom pamiatkovej obnovy Pustého hradu vo Zvolene, ktorá bude v roku 2021 zameraná na záchranu pôvodného muriva veže vo východnej
línii opevnenia Horného hradu ako torzálnej architektúry. V roku 2021 sa bude realizovať aj archeologický výskum a architektonicko-historické vyhodnotenie odkrytých múrov, čo umožňuje
sanáciu zvyškov veže v čo najautentickejšej podobe. Archeologický výskum bude realizovaný vo forme začistenia koruny muriva veže tak, ako to predpisuje rozhodnutie Krajského
pamiatkového úradu.
Zvýšenie pridanej hodnoty výrobkov a služieb a zároveň zlepšenie povedomia o lokálnych včelárskych produktoch, zvýšenie ich predaja. Prepojenie komunity včelárov s ich potenciálnymi
zákazníkmi. Cez včelársku komunitu prepojiť poznanie o lokálnych ekosystémoch širokému spektru laického aj odborného publika.
Zvýšenie pobytovej, estetickej a ekologickej kvality prostredia v centre mesta s ohľadom na dlhodobú udržateľnosť. Projekt prispieva k zvýšeniu podielu zelene v centre mesta Galanta
návrhom výsadby stromoradia a výsadby trvalkových záhonov s vyšším stupňom autoregulácie a extenzívnou údržbou. Projekt okrem iného sleduje zníženie nákladov na údržbu pri
súčasnom zvýšení kvality zelene. Projekt rieši doplnenie stromoradia zo vzrastlých listnatých stromov do spevnených plôch, ktoré tvoria doprovod hlavnej dopravnej trase mesta. Extenzívne
trvalkové záhony dodajú farebnosť a premenlivosť plochy počas roka a prinesú výrazný jarný aspekt. Výsadba stromov bude realizovaná dobrovoľníkmi z Zelený plán o. z. a partnerskými
občianskymi združeniami. Výsledkom je zlepšenie povedomia a edukácia širokej verejnosti o princípoch zakladania a starostlivosti o verejnú zeleň. Zároveň sa buduje vzťah obyvateľov
k verejnému priestoru, ktorý patrí a slúži všetkým. Trvalkové záhony sú navrhované ako extenzívne záhony s výraznou autoreguláciou a zníženými nárokmi na údržbu. Koncept výsadby
trvalkových záhonov prispieva k:• šetrnejšiemu využívaniu zdrojov, • minimalizácii nutných vstupných energií, • využitiu potenciálu prírody, • návratu kvitnúcich rastlín do urbanizovaného
centramesta, • zvyšovaniu biodiverzity. Autoreguláciou sa tu myslia vzájomné vzťahy medzirastlinami a ich dynamická rovnováha. Výsledkom je stav, keď do výsadieb človek zasahuje iba
minimálne. Na rastlinách tak majú možnosť sa rozvinúť nielen kvety, ale dozrieť aj semená a prirodzene uschnúť. To dáva šancu na potravu a úkryt mnohým živočíchom. Veľká druhová
rozmanitosť zmesi ponúka pastvu pre včely, čmeliaky, motýle a ostatný hmyz. Záhony sa tak zapájajú do podpory života a zvyšovania biodiverzity v mestách. Ako významný faktor a súčasť
starostlivosti o mestá vidíme budovanie vzťahu obyvateľov k verejným priestorom ajpomocou dobrovoľníckej činnosti. Našimi činnosťami chceme tiež pokračovať v osvete tvorby zelenších
miest a rôznych foriem zapájania obyvateľov. Veríme, že Galanta má potenciál stať sa zelenším mestom a tým príjemnejším a zdravším prostredím pre jeho všetkých obyvateľov. Projekt
nadväzuje na aktivity nášho občianskeho združenia tiež v zmysle dokumentu „10 nápadov pre Galantu (pre oblasť rozvoja verejných priestorov a zelene)“. Postupnými krokmi by sme chceli
prispieť k ucelenému konceptu zelene v meste.
Účelom projektu je realizácia činností zachovania a prezentácie prírodného a kultúrneho dedičstva. Hlavným cieľom projektu je tvorba nových kultúrnych aktív – ROZPRÁVKOVÉHO
CHODNÍKA ARTBORETUM so 7 dielami renovovaných výtvarníkov z oblasti sochárstva, v kultúrnom (kaštieľ v Oščadnici - sídlo galérie - NKP) a prírodnom dedičstve (lesopark galérie,
ktorý je v CHKO), ktoré prispejú k zvýšeniu atraktivity daného územia a taktiež aj samotnej kultúrnej inštitúcie - Kysucká galéria v Oščadnici. Tieto aktíva budú vytvorené uznávanými,
renomovanými výtvarníkmi z oblasti sochárstva, ktorí sú priamo spätí s územím regiónu Kysuce (priamo tu aktuálne tvoria – napr. akad. Soch. Jozef Mundier, akad. Soch. Jaroslav Gaňa,
Mgr. Art. Ondraj 4. Zimka, resp. v regióne majú svoje korene - Akad. soch. Juraj Čutek). Nimi vytvorené diela budú znázorňovať spätosť prírodného bohatstva slovenského pohraničia so
spoločnými kultúrnymi resp. historickými udalosťami . Taktiež dôjde k spropagovaniu kultúrnych aktív najmodernejšími technológiami (digitalizácia Chodníka umenia 360°, fotografie s 3D
prezentáciou na web stránke a v aplikácii). Osobitnou aktivitou bude aj sympózium, kde sochy vzniknú. Pôjde o platformu v rámci ktorej si kolegovia umelci vymenia skúseností a ich diela
budú síce autorsky jedinečné, avšak vzájomne prepojené do jedného celku. Pôjde o nový atraktívny bod na križovatke cyklotrás a turistických chodníkov v slovensko – poľsko - českom
pohraničí. Cieľom je vzbudenie záujmu o využívanie nášho bohatstva, pritiahnutie turistov do regiónu (aj cezhraničných), ktorí nepoznajú históriu, tradície a prírodné bohatstvo nášho
regiónu. Myslíme si, že týmto spôsob dôjde k rozvoju predmetných hodnôt.
Účelom projektu je starostlivosť o kultúrne dedičstvo vytvorením pracovných miest pre znevýhodnené komunity

7

8

Občianske združenie Castrum
Thorna
Prínosom projektu bude podpora marginalizovaných komunít, ich postavenia na trhu práce a podpora lokálnej ekonomiky. Výsledok realizácie projektu – praktické vzdelanie osôb zo
znevýhodnených komunít (hlavne Rómov) v oblasti pestovateľských prác, čo im umožní aspoň čiastočné samozásobovanie domácností potravinami, zlepší ich postavenie na trhu práce, v
Spokojnosť – centrum sociálnych prípade zamestnania sa, im umožní udržať si pracovné miesto. Možné zamestnanie napr. na TSM (údržba a tvorba zelene), v Hornonitrianske bane - AGRO GTV (pestovanie zeleniny) a
pod. Sekundárnym prínosom realizácie projektu je terapeutický účinok práce s pôdou, ktorá minimalizuje negatívne emócie človeka. Zbližuje generácie a rodiny, znižuje napätie medzi
služieb, n. o.
komunitami aj jednotlivcami, vedie k čistote verejných priestranstiev, k zvyšovaniu povedomia o ochrane životného prostredia, čistých potravinách a možnostiach samozásobovania
potravinami. Z aktivít 1 - 5 budú mať prínos nielen priami účastníci projetku (40 osôb), ale aj ich rodinní príslušníci a ďalší obyvatelia segregovaných sídlisk v Prievidzi (celkom 750
obyvateľov).

Por.č.

9

10

Názov žiadateľa

Maják nádeje

PHYSIO CANIS, o.z.

Účel projektu
Vytvoriť skupinky, ktoré budú predstavovať aj priestor pre nové vzťahy, vzájomné zdieľanie, vzájomnú podporu a pomoc. 4. Do tvorivých dielní zapojiť aj obyvateľov z komunity – ako
účastníkov a aj ako dobrovoľníkov. prínosy: 1. Nadobudnutie pracovných návykov (časová dochvíľnosť, pravidelnosť,..) a pracovných zručností (naučia sa šiť,..) matiek z rodín v núdzi. 2.
Znalosť šitia im otvorí možnosti aj na pracovnom trhu. 3. Efektívne využitie času matiek z rodín v núdzi, nakoľko ako nezamestnané zväčša len sedia celý deň doma. 4. Aktívna činnosť im
pomôže k sebarealizácii, zároveň, keď uvidia hotový a pekný výrobok, ktorý práve vyrobili, posilní to v nich ich sebadôveru, že dokážu niečo dobre spraviť. 5. Vytvorenie skupiniek na
tvorivé dielne vytvorí zároveň bezpečný priestor, kde sa matky môžu vzájomne zdieľať a pomáhať si, keďže prechádzajú podobnými problémami. 6. Tvorivé dielne budú otvorené aj pre
širokú verejnosť, ktokoľvek sa ich môže zúčastniť, a tak sa naučiť niečo nové vyrábať. 7. Zapojením aj obyvateľov z komunity sa posilní sociálna inklúzia rodín v núdzi, ktoré sa často cítia
na okraji spoločnosti. Zároveň sa u obyvateľov z komunity posilní empatia k sociálne vylúčeným ľuďom a pomôže lepšie pochopiť ich krízovú situáciu. Realizácia workshopov v oblasti
zamestnávania: ciele: 1.Formovať sebapoznanie. 2.Pomôcť matkám z rodín v núdzi napísať si životopis a motivačný list. 3.Pripraviť matky na pracovný pohovor. 4.Rozvoj sociálnych
zručností. 5.Zvýšenie finančnej gramotnosti. Prínosy: 1.Matky z rodín v núdzi spoznajú svoje silné a slabé stránky, uvedomia si svoje záujmy (zo skúseností vieme, že majú problém
identifikovať svoje silné stránky či vymenovať záujmy). 2.Matky sa naučia vytvoriť si životopis a motivačný list. Pochopia ich dôležitosť. 3.Budú mať možnosť odskúšať si modelové
situácie pracovných pohovoroch, ako na ich komunikovať. a vystupovať. 4.Rozvinú svoje sociálne zručnosti, ako je komunikatívnosť, empatia, asertivita. 5.Naučia sa zostavovať rodinný
rozpočet, spoznajú nástrahy rýchlych pôžičiek. Poskytovanie poradenstva v oblasti zamestnávania: ciele: 1.Využiť inovatívnu zahraničnú metódu IPS (Individual Placement and Support) –
individuálne umiestnenie a podpora. 2.Identifikácia záujmov a schopností v oblasti druhu práce. 3.Zorientovanie sa v hľadaní voľných pracovných miest. 4.Sieťovanie zamestnávateľov.
prínosy: 1.Matky budú schopné samé si vyhľadávať voľné pracovné miesta a reagovať na výzvy.2.Nájdenie vhodného zamestnania pre matky z rodín v núdzi. 3.Budovanie kontaktov so
zamestnávateľmi, ktorí zohľadňujú možnosti (väčšinou osamelých) matiek. Vytvorenie 3 pracovných miest: 1.Vytvorenie 1 pracovného miesta pre sociálneho pracovníka, ktorý sa zameria
na poradenstvo v oblasti zamestnania matiek z rodín v núdzi, realizáciu workshopov v oblasti zamestnávania. 2.Vytvorenie 2 pracovných miest šičiek a lektoriek šitia, ktoré budú viesť
tvorivé dielne a učiť matky šiť na šijacích strojoch.
Prínos, ktorý môžeme dosiahnuť realizáciou aktivít projektu, je rozvoj kvalitných moderných terapeutických služieb v žilinskom regióne pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením.
Projektom docielime zlepšenie materiálno – technického vybavenia ambulantného terapeutického centra a sekundárne nám to umožní spustiť nové aktivity v oblasti fyzioterapie – tam najmä
cvičenie v špeciálnych oblekoch TheraSuit pre deti s nestabilnou alebo absentujúcou chôdzou, ďalej posilňovanie horných a dolných končatín pomocou špeciálneho prístroja Motren Duo pre
ťažko kombinovane postihnuté deti. V oblasti sociálnej terapie ide najmä o zavedenie aktivity pre deti s poruchou autistického spektra, ktoré navštevujú canisterapeutické aktivity – ide
o terapiu Snoezelen – multisenzorickú stimuláciu. Prínos projektu je dlhodobý a udržateľný. Projektom rozvíjame už jestvujúce a fungujúce služby, nie je to niečo, čo by sme začínali
realizovať. Terapeutické centrum má stálu a rozvíjajúcu sa klientelu rodín z okoli 80 km od Žiliny (Kysuce, Liptov, oblasť Bytče, Považia). Terapeutické centrum má stálych zamestnancov
a projektom rozširujeme o jedno ďalšie pracovné miesto.

Body

Odporúčaná výška
dotácie

90,0

23 031,00 €

90,0

21 919,50 €

90,0

27 360,00 €

89,5

11 508,30 €

89,5

49 995,00 €

89,5

13 451,40 €

89,0

26 908,70 €

Účelom projektu je zvýšiť zručnosti obyvateľov sociálne vylúčených komunít v súlade s požiadavkami trhu práce a zvýšením ich zamestnanosti a zamestnateľnosti prispieť k zmierneniu
negatívnych dôsledkov ich sociálneho vylúčenia.

11

Človek v ohrození, n.o.

12

Detská organizácia FÉNIX, o.z

13

OZ SÝPKA

14

CPR Trenčín

15

Kordícky hrebenák

Dovzdelávať deti, ktoré sa nemohli z rôznych objektívnych príčin vzdelávať a zapájať do aktivít v čase online vyučovania z dôvodu pandémie COVID 19 a zároveň im zabezpečiť sociálny
kontakt, zmierniť vylúčenie a umožniť im pokračovať s rovesníkmi. Nadviazať fungujúce spolupráce v komunitách, regiónoch a vyškoliť pracovníkov s mládežou pedagógov, čo bude viesť
k udržateľnosti projektu
Úprava existujúceho okolia budovy sýpky na priestranstvo, ktoré bude ponúkať zážitkové, interaktívne učenie priamo v teréne sadu a záhrady. Vytvorenie plochy ukážkovej záhrady, ktorá
bude prepletená náučnými chodníkmi, tematickými stanoviskami, dáva príležitosť a podnety k realizácii aktivít environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety, ktoré cielene prispejú k
uvedomelému proenvironmentálnemu správaniu cieľovej skupiny, ktorou sú žiaci MŠ, ZŠ a SŠ, miestne komunity. Výsledkom bude zmena pôvodného stavu roky chátrajúcej časti areálu,
spolupráca s inými partnermi, s ktorými tvoríme „eko zónu“ , čím vznikne synergický priestor primárne na vzdelávanie, ale aj podujatia občianského a komunitného charakteru.
Mnoho seniorov žije v súčasnej dobe osamelo v odlúčení od svojich rodín, a jediným spojením s príbuznými je telefón. Svet sociálnych sietí, v ktorom žijú súčasní mladí, je pre seniorov
vzdialený. Tento projekt chce zblížiť tieto dve skupiny, bez ohľadu na príbuzenské vzťahy. Chceme aby mladí ľudia mohli odovzdať svoje zručnosti a seniorom tak pomohli prekonať bariéru
pri používaní komunikačných technológii.
Projekt umožní realizáciu hlavnej aktivity d) rozvoj turistickej infraštruktúry. Hlavná aktivita umožní pokryť výdavky na obstaranie požadovaných zariadení (fréza, radlica), na dobudovanie
chýbajúcej verejne dostupnej doplnkovej turistickej infraštruktúry.

Por.č.

Názov žiadateľa

16

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu
a rozvoj mládeže

17

Prešovská gotika

Účel projektu
V rámci nášho projektu vznikne regionálny systém kariérneho poradenstva pre ľudí v produktívnom veku, ktoré v súčasnej dobe v regióne chýba a bude reagovať na regionálne špecifiká a
potreby a ktoré bude ponúkať inovatívne vzdelávacie príležitosti pre osobnostný rast a kariérny rozvoj. Za uplynulý rok výrazne narástla v našom regióne nezamestnanosť (okres Tvrdošín z
4,16% na 6,30% a v okrese Námestovo z 3,73% na 6,69%) Zároveň aj v kontexte aktuálnej situácie spojenej s pandémiou COVID-19, ľudia z nášho regiónu rozmýšľajú nad zmenou práce aj
nad lepším zosúladením rodinného a pracovného života. Veľa z nich sa vrátilo zo zahraničia a nevedia, kam ďalej smerovať, cítia tlak na osobný a rodinný život a na druhej strane na potrebu
zarábať, mnohí stratili prácu a pod. Preto ich chceme podporiť, aby získali kvalitné možnosti pre svoj osobný a kariérny sebarozvoj a aby mali motiváciu ostať v regióne a neodchádzať z
tohto regiónu preč za lepšími príležitosťami, pretože dlhodobá udržateľnosť a rozvoj regiónu závisí okrem iného aj na tom, aby región poskytoval dostatok kvalitných pracovných príležitostí
. V projekte tak vznikne a bude sa rozvíjať v spolupráci dôležitých stakeholderov ponuka kariérneho vzdelávania, ktorá bude reagovať na špecifiká regiónu aj na aktuálne potreby ľudí v
produktívnom veku a zamestnávateľov. Ľudia v produktívnom veku získajú vzdelanie, ktoré bude rozvíjať ich kompetencie pre trh práce, zvýši sa tak ich uplatniteľnosť a zníži sa fluktuácia.
Projekt bude zároveň prispievať aj k zlepšeniu mentálneho zdravia ľudí, keďže sa bude cielene zaoberať faktormi, ktoré prispievajú k lepšej osobnej pohode ľudí v pracovnom procese –
zvládanie záťaže, budovanie vzťahov, práca s osobným talentom. Zároveň budú zviditeľnené aj firmy a osobnosti, ktoré sú osobným príkladom v oblasti poctivej práce, morálnych a etických
hodnôt. Ľudia z miestnej komunity získajú aj osobnú skúsenosť s rozvojom svojho osobného talentu, budú schopní si spolu s odborníkmi naplánovať svoje osobné ciele v oblasti hľadania
zamestnania alebo v oblasti osobnostného alebo kariérneho rastu a dosahovať ich. Vznikne aj komunitný kreatívny priestor, ktorý v súčasnosti v Trstenej chýba a ktorý bude poskytovať
priestor ľuďom z miestnej komunity pre vzájomné sieťovanie sa, pre osobné vzdelávanie a pre spoločnú tvorbu zámerov a iniciatív. Zamestnávatelia budú schopní lepšie pracovať s
potenciálom svojich ľudí a s rozvojom ich talentov. Zároveň získajú aj inovatívne prístupy – larpy, mystery dinner, ktoré im pomôžu gamifikovaným spôsobom rozvíjať svoj tím. V projekte
dôjde aj k prepájaniu rôznych aktérov aktívnych na poli vzdelávania, k ich vzájomnému sieťovaniu a k tvorbe spoločnej stratégie, ako podporovať ľudí prostredníctvom celoživotného
vzdelávania v ich osobnostnom a kariérnom raste.
záchrana stromovej zelene, využitie kultúrneho potenciálu územia s dopadom na cestovný ruch

Body

Odporúčaná výška
dotácie

89,0

41 045,90 €

89,0

17 910,00 €

89,0

40 279,80 €

88,5

49 447,10 €

88,0

17 512,00 €

Monitorovanie výskytu rizikových zložiek pôdneho vzduchu uvoľňujúceho sa z lokalít EZ, ktoré sú v blízkosti obývaných území; informovanie príslušných inštitúcií a obyvateľov
dotknutých lokalít; iniciovanie potreby riešenia zistenej situácie a súčinnosť pri tvorbe opatrení zamedzujúcich negatívnym vplyvom pôdneho vzduchu na životné prostredie
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EnviSlovakia, o.z.

Účelom je dostupnosť informácií a sektorová spolupráca pri posilňovaní medzigeneračných vzťahov, pri eliminácií chudoby a sociálneho vylúčenia rodín, pomoci obetiam trestných činov v
kontaktnom mieste, pretože ťažká životná situácia človeka nemá len jednu príčinu, ale aj dôsledok
Cieľ projektu je vytvorenie náučného chodníka v obci Uhliská. Účelom projektu je podpora environmentálneho vzdelávania, zatraktívnenie obci a zvýšenie zapojenia miestnych obyvateľov
do jej diania. Realizácia projektu bude mať pozitívny dopad na rozvoj obce. Náučný chodník sa vďaka vytvoreným novým voľnočasovým možnostiam zaradí medzi prvky environmentálnej
infraštruktúry a stane sa nosným prvkom turistickej infraštruktúry. Vybudovanie náučného chodníka bude výsledkom činnosti neziskovej organizácie, ktorá sa zaujíma o rozvoj regiónu a
potreby obyvateľov a chce pre nich vytvoriť čo najlepšie podmienky pre bývanie a zatraktívniť región pre turistov i zo širšieho okolia. Týmto krokom sa pozitívne zmení aj pohľad iných
ľudí, ktorí nad bývaním v obci ešte len uvažujú a zároveň sa súčasní obyvatelia utvrdia v tom, že obec Uhliská je správne miesto pre život. Dôsledkom toho sa predpokladá zvýšenie počtu
obyvateľov obce, čo spolu s nárastom počtu návštevníkov bude pozitívne vplývať na príjmy do obecného rozpočtu a príjmy lokálnych podnikateľských subjektov. Počas obdobia
udržateľnosti projektu sa o pravidelnú údržbu budú starať obyvatelia a dobrovoľníci neziskovej organizácie. Realizáciou projektu sa očakáva aj nepriamy pozitívny dopad na tvorbu
pracovných miest napr. cez zvýšenú návštevnosť obce a tým zvýšený záujem o lokálne služby (napr. ubytovanie, stravovanie, doprava a pod.). Realizácia projektu podporí zamestnanosť v
oblasti cestovného ruchu v celom regióne. Realizácia projektu nebude mať negatívny dopad na životné prostredie ani na sústavu chránených území NATURA2000. Náučný chodník nebude
hromadne navštevovaný, preto ani nehrozí riziko poškodzovania rastlinstva a vyrušovaniu živočíšstva. Náučný chodník zaŕňa zastávky počas, ktorých bude rôznymi spôsobmi podporená
environmentálna osveta a vzdelávanie v tejto oblasti. Taktiež bude vybudovaná infraštruktúra slúžiť aj ako miesto odpočinku a relaxu. Realizácia projektu prinesie dané prínosy v obci
Slovak Development Institute, n.o. Uhliská: Environmentálne prínosy: Ochrany prírody a krajiny; Zachovanie biotopov a biodiverzity; Trvalo-udržateľný rozvoj; Environmentálne vzdelávanie občanov; Zvýšenie povedomia
verejnosti o histórií obce a prírodnom bohatstve Uhlísk; Ekonomické prínosy: Vyššia atraktivita obce z pohľadu cestovného ruchu –príjmy z cestovaného ruchu; Technické prínosy:
Vytvorená environmentálna infraštruktúra s turistickým prvkom – inovatívne a moderné; Sociálne prínosy: Nové možnosti voľnočasového vyžitia obyvateľov, dostatok podnetov/dôvodov pre
návštevu obce; vyššia miera cestovného ruchu a využitie potenciálu obce“ vyššie povedomie verejnosti o obci Uhliská. Realizácia projektu prispeje k všeobecnému environmentálnemu
rozhľadu obyvateľstva o histórií a prírodnom bohatstve v regióne a obci Uhliská a taktiež o podstatných environmentálnych témach náučným a zároveň zábavným a inovatívnym spôsobom.
Zároveň toto príjemné prostredie bude zdrojom načerpania nových síl, miestom oddychu a psychickej pohody, ktorá je nevyhnutná pre vyvážený život a zdravie obyvateľstva.Pozitívny dopad
projektu na ľudské zdravie bude nevyčísliteľný. Vďaka projektu sa rozšíria voľnočasové možnosti obyvateľov aj návštevníkov obce. Ľudia budú môcť tráviť kvalitný čas v prírode, na
čerstvom vzduchu. Práve prechádzky a pobyt v prírode pozitívne vplývajú na psychický stav obyvateľstva. Zároveň prechádzky patria medzi pohybové aktivity, ktoré sú vhodné aj pre ľudí s
obmedzením vykonávať určitý šport a pôsobia ako prevencia pred mnohými ochoreniami (obezita, srdcovo-cievne ochorenia a pod.), t. j. podporí sa kondícia a zdravie obyvateľstva.

Fórum života

Por.č.

Názov žiadateľa

Účel projektu

Body

Odporúčaná výška
dotácie

Zvýšenie informovanosti o historických baníckych tradíciách, práci baníkov v minulosti v regióne, ochrane prírody a rôznorodosti nerastov ktoré sa ťažili v danej lokalite.
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Občianske združenie LIBETHA

KC PRIESTOR

Výsledkom projektu je komunita občanov združená okolo komunitnej záhradky s aktívnym záujmom o potravinovú sebestačnosť, o zmenu svojho okolia a mesta, v ktorom žijú. Komunitná
záhradka ako taká totiž nebude slúžiť len na samotné pestovanie plodín, ale má byť najmä miestom na vzájomné stretávanie sa a budovanie svojpomoci aj v iných oblastiach. Chce občanom
poskytovať možnosti pre aktívne zapájanie sa do vecí verejných a budovanie kapacít pre aktívne občianstvo. Cieľom je, aby si záhradka pritiahla pozornosť ľudí, ktorým záleží na tom, v
akom meste žijú a implementáciou tohto riešenia ukáže pozitívny príklad a otvorí záujem o ďalšie témy mesta, ako sú zanedbané mestské povrchy, nedostatočné separovanie odpadov, a
podobne. Okrem toho, projekt svojou polohou podporuje aj zapojenie primárnej cieľovej skupiny o.z. KC Priestor a aktívnu prácu s mladými ľuďmi vo veku do 30 rokov.

88,0

50 000,00 €

88,0

25 030,80 €

88,0

15 941,70 €

87,5

42 300,00 €

87,5

49 939,40 €

87,5

33 318,04 €

87,5

32 412,20 €

87,0

37 374,90 €

86,5

49 999,30 €

86,0

41 365,50 €

Zážitkové vzdelávanie detí a mláde v oblasti životného prostredia / predchádzanie negatívnym environmentálnym návykom
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natuCREA

Revitalizácia kaštieľa Teplička
nad Váhom
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Kapušany pre všetkých, n. o.

26

Tatranský parlament o.z.
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Účelom projektu je zlepšený technický stav strechy veže a bočných striech kaštieľa, zvýšená atraktivita miestneho regiónu, ako aj zlepšené podmienky využívania kaštieľa na kultúrne
podujatia. Prínosom projektu je prispieť k napĺňaniu základných predpokladov o ochrane pamiatkového fondu, o ochrane a obnove kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území obce
a žilinského regiónu a zachovanie ich hodnoty pre budúce generácie. Výsledok z realizácie projektu: Pokrytá strecha veže medenou krytinou a bočné strechy pálenou škridlou, ukončený
komín hlavicou, opravená podstrešná rímsa, funkčné lešenie.
Účelom projektu je zamestnať pracovníkov, ktorí budú vykonávať odborné stavebné práce na konzervácii a čiastočnej obnove NKP hrad Kapušany v rámci jubilejnej 10. sezóny. Nachádza sa
v regióne Prešovského samosprávneho kraja. Cieľom je zvyšovanie zamestnanosti, životnej úrovne ľudí, ale aj starostlivosť o kultúrne dedičstvo. Účelom je zvýšenie atraktivity hradu ako
významného bodu cestovného ruchu a sa zabezpečí aj trvalo udržateľný rozvoj regiónu. Práca robotníkov bude v roku 2021 zameraná na konzervovanie a doplnenie výpadkov muriva
východnej steny západnej veže, západnej miestnosti jadra hradu a vonkajšieho plášťa južnej steny paláca hradu.
Inovatívnou, jedinečnou, kreatívnou, umeleckou tvorbou a prístupom pozitívne motivovať návštevníkov, turistov a obyvateľov mesta Vysoké Tatry k zapojeniu sa do ekologického trvalo
udržateľného správania sa v intraviláne a extraviláne mesta, ktoré zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj tohto regiónu.

Liga za ľudské práva

Účelom je posilnenie cudzincov ako jednotlivcov, ako aj cudzineckej komunity, prostredníctvom budovania ich prístupu k informáciám, zabezpečujúc pre nich rovnaký prístup k informáciám
a právam ako u väčšinovej populácie odstraňovaním bariér spočívajúcich v nedostatočnej znalosti slovenského jazyka a interkultúrnych odlišnostiach. Projekt má ambíciu posilniť cudzinecké
komunity aj v ich politickej participácii na celoštátnej úrovni, najmä však na úrovni miest a regiónov, kde cudzinci žijú. S výhľadom na komunálne voľby v roku 2022 by sme chceli budovať
silnejšie povedomie o ich aktívnom a pasívnom volebnom v týchto voľbách, nielen u nich, ale aj u aktuálnych tvorcoch politík a verejnosti. Tieto aktivity pomôžu zlepšiť kvalitu života
cudzincov na Slovensku, skrz jazykovo zrozumiteľné, spoľahlivé informácie o očakávaniach spoločnosti, a zvyšovaním viditeľnosti cudzincov a ich angažovanosti na v miestnej komunite, čo
bude prispievať k lepšej celkovej súdržnosti miestnej komunity, ktorej sú usadení cudzinci integrálnou súčasťou.

Rodičovské združenie pri
Základnej škole
s Materskou školou Hrnčiarovce
nad Parnou

Revitalizáciou športového areálu chceme pri využití, zachovaní a rozvoji miestnych zdrojov vytvoriť bezpečný, atraktívny a udržiavaný priestor, ktorý chceme ponúknuť skupinám osôb
združených v rôznych kluboch, či komunitách a ostatným obyvateľom obce Hrnčiarovce nad Parnou i obyvateľom okolitých obcí. Vytvoríme priestor pre zlepšenie fyzickej kondície a
telesnej zdatnosti na jednej strane a na druhej strane podporíme možnosť stretávania sa občanov v atraktívnom prostredí. Chceme propagovať a spopularizovať šport a podnietiť
predovšetkým deti a mládež k znovuvytvoreniu pozitívneho vzťahu k pohybu a športu. Zmiernime tak jeden z dopadov krízy spôsobenej ochorením COVID-19, ktorým je poznačená
predovšetkým mladá generácia, a to pasívny spôsob života. Zároveň im ponúkneme možnosť trávenia času v komunite a šancu budovania sociálnych zručností, o ktoré boli v poslednom čase
ochudobnení. Znovuzapojením do aktívneho života tak prispejeme k prevencii a ochrane ich fyzického i psychického zdravia. Športový areál však bude slúžiť i mnohým ďalším komunitám
ako sú športovci (futbalisti, hasiči, hokejbalisti, cyklisti, volejbalisti) k ich tréningovým aktivitám. Areál bude využívaný aj deti zo špecializovaného zariadenia s poruchami autistického
spektra z o.z. Na trati, ktoré má prevádzku v obci. Stane sa aj pre nich bezpečným miestom pre hry a rozvoj. Ďalším prínosom projektu je zveľadenie životného prostredia a zlepšenie
enviromentálnej infraštruktúry obce. Revitalizáciou zelene, výsadbou stromov a osadením lavičiek poskytneme príjemný priestor pre starších občanov, či rodičov s menšími deťmi. Pre tie
budú veľkým lákadlom opičie dráhy. Tento priestor bude spájať seniorov, deti i strednú generáciu a prispeje k zlepšeniu spoločenských vzťahov.
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Strážovská stopa

30

Občianske združenie PRO
TOMÁŠIKOVO - TALLÓS

Účelom projektu je odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónu. Projektom je
možné nielen vybudovať novú turistickú a športovú atraktivitu, ale aj miesto pre komunitné stretávanie. Okrem toho je obec Beluša spádová obec s počtom obyvateľov cca 6 000, v jej okolí
sa nachádza množstvo menších obcí, odkiaľ žiaci navštevujú práve ZŠ Beluša. V celom okrese Púchov, dokonca ani v okolitých okresoch Považská Bystrica a Ilava sa takýto typ turistickej
atraktivity nenachádza a tak možno hovoriť aj o inovatívnom projekte, ktorý môže zviditelniť a zatraktívniť celé okolie. Uvedené stavebné riešenia zohľadňujú aktuálne inovatívne postupy,
ktorými sa riadi aj výstavba pumptrackov po celom svete. Projekt je vypracovaný pod hlavičkou Ing. Romana Kaločaya (BikeING – Pumptracks & Trails). Návrhu a stavbe pumptrackov sa
venuje od roku 2009 a na svojom konte má viac ako 10 realizácií na Slovensku a v Česku. 20 Napojenie na cyklotrasy vo výstavbe – hlavne Vážska cyklomagistrála – bude riešené po
miestnych komunikáciách vo vlastníctve obce.
Výsledkom projektu je oživenie Kaštieľa Esterházyovcov a príprava kaštieľa na dlhodobé udržateľné užívanie. Postupnou rekonštrukciou priestorov kaštieľa sa snažíme vytvárať správny mix
atraktívnych služieb, ktoré prispievajú k vytváraniu priaznivých podmienok pre rozvoj cestovného ruchu v Trnavskom kraji a k zvyšovaniu atraktivity územia v rámci zachovania identity a
kultúrno- historického dedičstva. Účelom rekonštrukcie miestností je vytvárať technický základ pre organizovanie verejno-kultúrnych aktivít.

Por.č.
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Názov žiadateľa

Susedia spod Skaliek

Účel projektu
Cieľom projektu je revitalizácia priestoru a vytvorenie športovo-rekreačného priestranstva pre širokú skupinu návštevníkov. Plánujeme vytvoriť nový moderný areál na trávenie voľného času,
ktorý pritiahne rôzne skupiny obyvateľov Rajeckej doliny ako aj ostatných návštevníkov mesta. Projekt, zameraný na vytvorenie pumptracku, beach volejbalového ihriska a relaxačnej zóny.
vo svojom počiatku vznikol na základe aktivity miestnych detí a mládeže. Preto vnímame veľký potenciál pre aktivovanie miestnej komunity v rámci rozvoja a dlhodobej udržateľnosti tohoto
projektu. Priestor pre športovisko sa nachádza v areáli miestnej základnej školy, preto počítame s jeho využívaním aj zo strany školy. Očakávame u miestnych obyvateľov zvýšenie záujmu o
športové aktivity a aktivity spojené s pobytom na čerstvom vzduchu. Zainteresovaním verejnosti do projektu sa zvýši povedomie o dôležitosti zveľaďovania nevyužívaných zelených plôch a
ich pretvárania tak, aby mohli slúžiť na rekreačné účely.

Body

Odporúčaná výška
dotácie

86,0

22 316,40 €

85,5

12 489,00 €

85,5

10 026,00 €

85,5

17 991,00 €

Zvýšenie podielu cyklistickej dopravy a zníženie množstva automobilov na cestách našich miest a obcí aj s vplyvom na budúce generácie.
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Mám rád cyklistiku

33

Centrum pomoci pre rodinu

Pomoc marginalizovaným skupinám a sociálne slabším rodinám s oblečením pre deti, ktorá zvýši hygienickú úroveň detí v marginalizovaných komunitách.

34

SRRZ-RZ pri Základnej škole
s materskou školou

Účelom projektu je:
1. Tvorba životného prostredia na princípoch trvalo udržateľného rozvoja. Škola je inštitúcia s
najvyšším podielom zamestnancov v obci Porúbka aj v okolitých obciach. Zvyšovaním jej atraktívnosti, úpravy a modernizácie je predpoklad trvalého udržania zamestnanosti.
2. Zlepšenie stavu životného prostredia racionálnym využívaním zdrojov prostredníctvom skvalitnenia environmentálnej infraštruktúry v regióne v
zmysle predpisov EÚ a SR.
3. Podpora činnosti, ktoré vedú k environmentálnemu správaniu sa, k prevencii pred
znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, k tvorivému využívaniu zázemia školy pre posilňovanie pozitívneho cítenia žiakov k životnému prostrediu.
Rodičovské združenie má za cieľ pomáhať zvyšovať kvalitu výchovy a vzdelávania, zabezpečovať ochranu záujmov žiakov a v spolupráci s orgánmi štátnej správy, samosprávy
rozvíjať aj záujmovú činnosť, či podporovať projekty škôl a školských zariadení. Obec Porúbka je strediskovou obcou, uprostred ktorej sídli základná škola so svojou 70 ročnou históriou.
Budova školy prechádza v súčasnom období rekonštrukciou, je lokalizovaná v prírodnom prostredí. Okolo školy je nádherný park s drevinami, ktoré svojou výškou ohrozujú budovu školy a
bezpečnosť žiakov, hlavne v čase prírodných kalamít. V rámci projektu chceme upraviť a modernizovať park vybudovaním bezpečnej oddychovej a relaxačnej zóny pre záujmovú činnosť a
aktivity rodičov, žiakov i miestnych komunít.

35

Historicko – Astronomická
Spoločnosť

Účelom projektu je zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel, vytvorenie 5 pracovných miest ktoré ponúkneme uchádzačom o zamestnanie a
znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie. Konzervácia a sprístupnenie hradu Lednica pre návštevníkov.

85,5

28 363,00 €

36

Levočský kreatívny spolok

Start up pre začínajúcich tvorcov, rozvoj občianskej vybavenosti, rozvoj prosociálneho správania, zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva, komplexné využitie existujúcich ľudských zdrojov
(kreatívneho potenciálu komunity), podpora znevýhodnených občanov v regióne Spiš

85,5

19 214,10 €

Združenie STORM

Prínosy projektu: 1. mobilnou terénnou prácou a ambulatnou sociálnou prácou v nízkoprahovom kontaktnom centre prispieť k zníženiu zdravotných a sociálnych rizík vyplývajúcich z
injekčného užívania drog u aktívnych užívateľov drog v mestách Nitra, Sereď, Trnava v zmysle filozofie Harm Reduction. 2. kontaktovať skrytú populáciu a poskytovať poradenstvo
klientom v mestách Nitra, Sereď, Trnava, 3. nízkoprahovým poradenstvom zvyšovať motiváciu klientov projektu – injekčných užívateľov drog k zlepšeniu svojej aktuálnej životnej situácii,
4. distribúciou sterilných injekčných striekačiek a iného zdravotníckeho materiálu znížiť počet opakovane používaných a zdieľaných injekčných striekačiek, a tým znížiť riziko prenosu krvou
prenosných ochorení medzi užívateľmi ale aj majoritu, 5. zberom a bezpečnou likvidáciou použitých injekčných striekačiek znížiť riziko náhodného prenosu krvou prenosných ochorení na
okolie užívateľa a majoritu, 6. minimalizovať počet nechránených sexuálnych stykov u užívateľov drog a osôb pracujúcich v pouličnom sex-biznise a tým znížiť riziko prenosu pohlavných a
krvou prenosných ochorení medzi klientmi projektu, ako aj z klientov projektu na majoritnú populáciu.

85,0

47 076,40 €

Platforma dobrovoľníckych
centier a organizácií

Zvýšením kvalifikácie zástupcov/kýň existujúcich dobrovoľníckych centier posilníme kvalitu služieb, ktoré poskytujú verejnosti, posilníme infraštruktúru dobrovoľníctva, vyplníme medzery
v infraštruktúre a vymedzíme kritéria kvality. Dlhodobým výsledkom bude zrozumiteľnejšia komunikácia smerom k verejnosti, vďaka ktorej pomenovanie „dobrovoľnícke centrum“ bude
jasne odkazovať na subjekt poskytujúci presne definovanú službu a úroveň jej kvality pre verejnosť. Posilníme a spropagujeme tak významný prvok infraštruktúry dobrovoľníctva ktorého
kvalitné fungovanie má priamy vplyv na množstvo a kvalitu príležitostí pre zapájanie sa verejnosti do dobrovoľníctva a tým aj rozvoj komunít. Vytvoríme návrh finančného mechanizmu na
podporu dlhodobých dobrovoľníckych programov a DC, čo umožní rozvoj dobrovoľníctva vo všetkých oblastiach a zastabilizovanie dobrovoľníckych programov v rôznych typoch komunít
naprieč Slovenskom. Posilníme výchovu k dobrovoľníctvu na školách nadviazaním spolupráce s krajskými DC v tejto v téme, ktoré zaškolíme, ako so školami pracovať a tému výchovy k
dobrovoľníctvu rozvíjať na lokálnej úrovni. Výchova k dobrovoľníctvu bude smerovať k rozvoju komunitného potenciálu cez aktuálnu aj budúcu angažovanosť mladých ľudí. Posilníme
povedomie o výchove k dobrovoľníctvu vo formálnom vzdelávaní ako nástroji na rozvoj mladých ľudí oceňovaním a propagovaním dobrých príkladov. Zvýšime kompetencie zástupcov/kýň
zariadení sociálnych služieb v oblasti práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Tým zároveň vytvoríme podmienky pre vznik nových dobrovoľníckych programov aj v menších obciach a
sprístupnime verejnosti kvalitné možnosti zapájania sa do dobrovoľníctva v ich okolí.

85,0

15 345,00 €

85,0

38 700,00 €

85,0

19 863,80 €
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o.z. Bylinka
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Malodunajské splavy OZ

Hlavným prínosom projektu je zatraktívnenie územia, rozvoj cestovného ruchu v regióne a rozvoj vidieka. Vytvorením náučnej trasy špecifického charakteru – formou questingu (pátračky),
pre trávenie voľného času návštevníkov územia chceme prispieť k rozvoju ekoturistiky. Pojem ekoturistika v sebe nesie myšlienku zodpovedného cestovania do prírodných oblastí, ktoré
zachováva životné prostredie a udržuje dobré životné podmienky miestnych ľudí. Predkladaný projekt rozvíja trvaloudržateľný cestovný ruch a vidiecky turizmus. Vidiecky turizmus čerpá z
daností daného miesta, spája sa s pobytom vo vidieckom prostredí – ubytovanie v ľudových domoch, ochutnávka miestnych špecilít, voľnočasové aktivity spojené s pobytom na vidieku –
poľnohspodárske práce typické pre dané obdobie, ale tiež štúdium miestnych zvykov a tradícii, folklóru a pod. Všetky spomínané formy cestovného ruchu sa usilujú o prepojenie a
spoluprácu miestneho obyvateľstva pri uspokojovaní potrieb návštevníkov bez negatívneho vplyvu na životné prostredie. Rozvoj cestovného ruchu pozitívne vplýva na zvýšeniu
zamestnanosti v regióne.
Účelom projektu je rozvoj turistického ruchu v mikroregióne Malý Dunaj a Žitný ostrov, prostredníctvom revitalizácie a dobudovania vodného Náučného chodníka, ktorý je ojedinelým v SR.
Mikroregión Malý Dunaj ponúka širokú škálu prírodných, kultúrnych a historických zaujímavostí a tiež možností voľno časového využitia, avšak doposiaľ neexistuje žiadny projekt, ktorý by
dokázal tieto možnosti spojiť tak, aby súčasne vedeli prosperovať. Budovaním vodnej cesty a jej napojením na existujúce cyklotrasy v regióne zatraktívnime túto turistickú lokalitu pre širší
okruh záujemcov. S dôrazom našej činnosti a celého projektu na nemotorovú dopravu chceme podporiť zníženie znečistenia ovzdušia, ako aj celého životného prostredia a zvýšiť
environmentálne povedomie verejnosti.

Por.č.
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Názov žiadateľa
Sánkarský klub Lendak

42

Kraso Centrum Košice

43

VOX terra

44
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Prosocia

Elixír zdravia, n.o.

Účel projektu
Vybudovaním zariadenia turistickej infraštruktúry prinesieme do tohto regiónu rozvoj a využite ponúkaného kultúrneho a prírodného potenciálu obce Lendak. Výsledkom bude oddychové
miesto pod altánkom, pri turistických a cykloturistických trasách v okolí obce Lendak pre návštevníkov a turistov, kde sa bude dať aj opekať a niečo sa aj nové dozvedieť o kultúrnom a
prírodnom dedičstve na informačno – náučnej a pamätnej tabuli. Zariadenia budú osadené v krásnom lesnom prírodnom prostredí s peknými výhľadmi na Belianske a Vysoké Tatry.
Deti a mládež boli počas pandémie odtrhnuté nielen od škôl, ale aj od všetkých ďalších aktivít, či už ide o základné umelecké školy, dramatické a tanečné aktivity a šport. Aktivity, ktoré
vypĺňali ich voľný čas, boli súčasťou každodenného režimu, pevne zabehnuté a zabudované do kolobehu každodenného života. V tejto novej situácii akoby stratili zmysel, ktorý mal v ich
živote protektívnu funkciu, pomáhal im zvládať stres a bol pre ne zdrojom sebaúcty. Šport pre ne nepredstavuje iba fyzickú aktivitu, umožňuje aj uspokojovanie potriem sociálneho
kontaktu. Šport má nezastupiteľné miesto pri návrate do rovnováhy.
Bez uvedenia účelu
Účelom projektu je podpora regionálneho rozvoja odstraňovaním alebo zmierňovaním nežiaducich rozdielov v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja územného rozvoja regiónov
a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja regiónu. Tento výsledok chceme dosiahnuť vytvorením a zamestnaním odborných zamestnancov pôsobiacich v sociálnych službách, ktorí by
pomohli ohrozenej sociálnej skupine (seniorom, odkázaným osobám na pomoc) či komunite so zmierňovaním negatívnych sociálnych rozdielov v dôsledku pandemickej situácii. Mnoho
seniorov a odkázaných osôb na pomoc zostalo v domácom prostredí či inom prostredí odkázaných a izolovaných. Sú osamelí a vo väčšine prípadov bez pomoci či opatery. O tomto probléme
vieme, nakoľko pracujeme s danou komunitou od roku 2009. Negatívom v danej situácii bolo aj ukončenie dopytovo orientovaného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“, kde jeho
ukončením seniori a odkázané osoby, až v 75% prišli o svoju opatrovateľku, nakoľko nemali za danú sociálnu službu dostatok financií. Problémom zároveň je, že i opatrovateľky i
opatrovatelia ako odborní pracovníci i pracovníčky pôsobiaci v sociálnych službách prišli o prácu. Rodiny odkázanej osoby nemali dostatok prostriedkov, lebo by za sociálne služby po
ukončení projektu uhrádzali finančné prostriedky ako samoplatcovia. Po ukončení „podpory opatrovateľskej služby“ došlo k rapídnemu poklesu opatrovaných osôb, no nie z dôvodu, že na
sociálne služby nie sú odkázaní, ale z dôvodu, že nemajú finančné prostriedky si uhradiť sociálnu službu. Bez podpory štátu a samospráv oblasť sociálnej pomoci a služieb významne
stagnuje. Táto oblasť je veľmi zanedbávaná. Keďže nám nie je osud komunity, seniorov a odkázaných osôb, ale aj zamestnancov v oblasti poskytovania sociálnych služieb takpovediac
„ukradnutý“ aspoň z časti sa snažíme nájsť riešenie tohto problému a zamestnať 3 opatrovateľky a jedného opatrovateľa/zabezpečovaľa prepravnej sociálnej služby, aby sme predišli
sociálnemu vylúčeniu a zmiernili jeho negatívne dôsledky, podporou i pomocou znevýhodnenej komunite (seniori, ŤZP osoby odkázané na pomoc) podporu rovnosti príležitostí na trhu
práce (zamestnaním zamestnancov v sociálnych službách, ktoré nie sú pre občanov atraktívne). V súčasnej dobre pracujú na dohodu, alebo na živnosť, inak si sociálne služby odkázaní ľudia
nemôžu dovoliť.

Body

Odporúčaná výška
dotácie

85,0

17 544,70 €

85,0

36 298,80 €

85,0

26 441,00 €

84,5

24 948,00 €

84,5

36 261,00 €

84,0

23 081,60 €

84,0

23 130,00 €

1. Vytvorenie a udržanie pracovných miest realizáciou projektových aktivít; 2. Zvýšenie kvality života a ochrana zdravia seniorov a ďalších ohrozených skupín obyvateľstva v regióne; 3.
Zvýšenie dostupnosti zdravotníckych služieb pre osamelých a odkázaných na pomoc iných.

Príprava pre zaradenie detí s PAS (porucha autistického spektra) do bežného života a neskôr v dospelosti aj na trhu práce aplikáciou inovatívnych metód . Včasná identifikácia diagnózy PAS
vplýva na celkový vývin dieťaťa a je veľkým predpokladom využitia správnych metód a postupov vo vzdelávaní a výchove detí s PAS a následne ich uplatnení sa na trhu práce v dospelosti.
V súčasnosti rapídne narastá počet detí s autizmom. S použitím vhodných inovatívnych intervencií majú deti v dospelosti šancu viesť kvalitný život a uplatniť sa na trhu práce.
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AUTIS

Združenie kresťanských
spoločenstiev mládeže

Realizovaním projektu sa dosiahne predovšetkým ochrana, podpora a rozvoj zdravia mladých ľudí, ktorých do veľkej miery ovplyvnila pandémia Covid-19. Podpora mentálnej pohody
mladých ľudí, dostupnosť poradenských služieb, vytvorenie bezpečného a podporujúceho prostredia pre aktívne podieľanie sa mladých ľudí pri príprave a realizácii krokov zameraných na
zlepšenie ich zdravia je dôležitou úlohou dnešnej doby. Podľa výskumu HBSC viac ako tretina 15-ročných dievčat a chlapcov na Slovensku pociťovalo nervozitu, podráždenosť alebo mala
problémy so zaspávaním aspoň raz týždenne. Úzkosť a depresia sú podľa WHO jednou z hlavných príčin chorôb adolescentov vo svete, pričom sú viac ohrozené dievčatá ako chlapci.
Samovražda je hlavnou príčinou smrti medzi adolescentmi (10-19 rokov) v krajinách s nízkym až stredným príjmom a druhou hlavnou príčinou v krajinách EÚ s vysokým príjmom. Mladí
ľudia zo sociálne a ekonomicky znevýhodňujúceho prostredia sú obzvlášť ohrození. Viac ako 1 z 10 ľudí mladších ako 15 rokov pravidelne konzumuje alkohol (9 % dievčat a 16 %
chlapcov). Podľa výsledkov HBSC je vo veku 15 rokov fyzicky aktívnych už iba 12% dievčat. Tretím najčastejším zdravotným problémom u adolescentných dievčat sú poruchy príjmu
potravy, pričom menej ako 25 % pacientov a pacientiek vyhľadá lekársku pomoc. Fyzicky a psychicky zdraví mladí ľudia sú veľkým predpokladom pre budovanie zdravej prosperujucej
spoločnosti, podporu miestnej komunity ako aj podporu regionálneho rozvoja a zlepšenie kvality života. Zároveň mladí ľudia, ktorí sa zúčastnia aktivít projektu, budú schopní pomáhať
ďalším mladým ľuďom a deťom pri neformálnom vzdelávaní, ktoré vykonávajú vo svojom voľnom čase v rámci žiadateľa projektu Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Ide o
pravidelné stretnutia s deťmi, mládežou alebo aj rodinami, kde prostredníctvom rôznych teambuildingových, zážitkových, vzdelávacích aktivít a hier nachádzajú bezpečný priestor, prijatie,
naplno využívajú svoj potenciál a dosahujú osobnostný rast a rast komunít a následne sa proaktívne zapájajú do verejne prospešných oblastí spoločnosti. Táto činnosť pôsobí preventívne
proti sociálno-patologickým javom a radikalizácii mládeže a podporuje inklúziu a demokratické princípy. Jedným z výsledkov projektu bude vytvorená metodická príručka na podporu
mentálneho zdravia mladých ľudí, ktorá bude veľkým prínosom v oblasti práce s mládežou a veľkou pomôckou pre animátorov, vedúcich základných kolektívov, ktorý ďalej vykonávajú
pravidelnú činnosť s mladými ľuďmi.

Por.č.

Názov žiadateľa
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Východoslovenské výskumné
a dokumentačné centrum

49

Humanité

50

Mládež ulice

Účel projektu
Motto projektu: „Daruješ človeku rybu,nakŕmiš ho na jeden deň. Naučíš ho chytať ryby, dáš mu dar na celý život“ Na Hrade nad Vinným sme 9 rokov zamestnávali. Ľudia si zvykli, že sa
o nich postará občianske združenie. Prihlási ich do soc. a zdravotného poistenia, dali im prácu, stravu a plácu. V tomto projekte plánujeme vytvoriť možnosť pracovať na Zmluvu o dielo
s nepodnikateľmi, ktorí zároveň budú samoplatcami sociálneho a zdravotného poistenia. Budú pracovať v remeselných dielňach kamenára, tesára a kováča. Neprofesionáli,ale remeselne
zruční ľudia boli v minulých rokoch zaškolení do tajov kamenárskej,tesárskej a kováčskej výroby. Remeslo ovládajú dobre, len sa nevedia presadiť na trhu práce. Projektom im pomôžeme.
U remeselníkov bude objednané dielo /napr. kamenný blok, tesaný trám, kované mreže / a samí sa budú starať o kvalitné a rýchle zhotovenie diela, aby po jeho odovzdaní dostali nové
zadanie /a honorár/. Bezprostredný úžitok pre ľudí s remeselných dielni bude nová a trvalá skúsenosť postarať sa sám o seba. Zazmluvniť si remeselnú prácu, prihlásiť sa za samoplátcu
sociálneho a zdravotného poistenia, dodať dohodnutú prácu a požiadať si o odmenu za dodanú prácu. Výsledkom budú remeselné diela, ktoré budú v ďalšom procese použité na záchranné
práce NKP hradu nad Vinným. Účelom projektu je pomôcť záchrane hradu nad Vinným, dať prácu 12 ľudom a naučiť ich novým zručnostiam na trhu práce formou dodávok objednaného
remeselného diela.
Projekt ponúka úvodné aktivity, ktoré mobilizujú mladých ľudí, rodičov a ich detí urobiť niečo pre svoje duševné zdravie, rovnováhu a zmiernenie dopadov spôsobených ochorením Covid19. PRÍNOS projektu: 1. Podpora a rozvoj rodičovských kompetencií, efektívne napĺňanie potrieb detí, posilňovanie vzťahu rodič – dieťa. 2. Posilňovanie odolnosti mladých ľudí ako
významný zdroj pre podporu duševného zdravia. 3. Outdoorové aktivity ako zdroj fyzickej a psychickej rovnováhy. 4. Zdieľanie podobných tém a problémov v bezpečnej skupine. 5.
Požičovňa montessori pomôcok a hračiek, umožní prístup k jedinečným montessori pomôckam širokej verejnosti.

Projek zasiahne rodiny, deti a mladých ľudí (zo sídliskového ale aj sociálne vylúčeného prostredia), ktorí sa z rôznych dôvodov ocitajú v ohrození či v kríze. Kvalitné sociálne služby, priama
práca v rodinách, v nízkoprahovom klube má za cieľ priniesť možnosť na zlepšenie kvality života klientov, ich sprevádzanie pri riešení náročných životných situácií a prevencií
a odstraňovaniu sociálno-patologických javov.
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Rozvojová agentúra
Žilinského samosprávneho kraja,
n.o.

52

STEFANI n.o.

53

Občianske združenie Petra
Bošňáka – OZ PB

Účelom projektu je vytvoriť podmienky pre úspešný osobnostný rast mladých ľudí v Žilinskom kraji vrátane sociálnej inklúzie znevýhodnených mladistvých. Chceme podporiť mladých
dospelých z centier pre deti a rodiny a z nízkoprahových centier v odvahe byť samostatní na ceste do profesijného života. Prostredníctvom aktivít zameraných na komplexný rozvoj mladého
človeka chceme 32 mladým ľuďom, účastníkom projektu (z toho 4 zdravotne znevýhodnených a 16 zo sociálne znevýhodneného prostredia), pomôcť spoznať nové príležitosti, na ktorých
môžu stavať svoju budúcnosť. Prostredníctvom zapojenia sa do aktivít neformálneho vzdelávania a rozvoja dobrovoľníctva chceme pomôcť aj mladým ľuďom zo znevýhodneného prostredia
získať potrebné kompetencie a vybavenie na ceste ich samostatnosti. Prínos realizácie projektu spočíva vo vytvorení komplexného programu osobnostného rastu pre mladých s cieľom
objaviť nové príležitosti na ceste k samostatnosti. Výsledkom projektu budú konkrétne plány samostatnosti mladých ľudí, účastníkov projektu, ktoré budú používať na ich ďalšej ceste v
živote.
Účelom projektu je spojiť komunitu, priniesť do nej zdravé vzťahy, vytiahnuť obyvateľov von, viesť ich k športu, zdravému životnému štýlu a tiež k láske k svojmu mestu. Častokrát totiž
počúvame, že Žarnovica je malé mesto, že tu nič nie je, že všetci chodia radšej do B. Bystrice. Alebo nechodia nikam a sedia doma (prevažne mladí) na telefónoch, či tabletoch a častokrát
nevyjdu von aj celý týždeň. Výsledkom bude, že mladí, ale i starší budú tráviť svoj voľný čas aktívne, vonku, v komunite, pri športe a budovať si tak nielen svoje fyzické ale tiež psychické
zdravie.
Inštalácia cvičebných, herných a zábavných prvkov v priestore parku a obytných domoch. Inštalovaním prvkov v rámci projektu v parku na Dolnej ulici v Šali vytvoríme vhodné podmienky
na zmysluplné trávenie voľného času hlavne detí a mládeže ako aj na relaxovanie obyvateľov sídliska i širokej verejnosti

Perly gotickej cesty, n.o.

Realizáciou zámerov projektu sa dostaneme o krok bližšie k nášmu cieľu: k vytvoreniu ďalšieho bodu záujmu na palete ponúk cestovného ruchu v meste Košice. Plánované osvetlenie môže
výrazne vylepšiť atraktivitu pamiatky a umožňuje upútať pozornosť všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta.
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Poliklinika Sabinov, n.o.
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KAZIMÍRČAN o.z.
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Centrum rozvoja inovácií
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Cesta von
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Banícke bratstvo
HERRENGRUND

60

Cech vinárov Hlohovecka o. z.

Ambulancia bude pokrývať spádovú oblasť minimálne okresu Sabinov, čo predstavuje pokrytie územia s viac ako 60 000 obyvateľmi. Výsledkom projektu bude nová, doteraz absentujúca
ambulancia, v ktorej môžu byť plnohodnotne ošetrení pacienti pozitívni na COVID-19. Za najväčší prínos možno považovať fakt, že pozitívni pacienti nebudú diskriminovaní kvôli potrebe
ošetrenia a táto špeciálna ambulancia eliminuje možné riziko prenosu ochorenia na iných pacientov a najmä na ošetrujúcich lekárov ostatných ambulancií na nulu – pozitívni pacienti vôbec
nebudú musieť vstupovať do priestorov polikliniky ani iných ambulancií. Pozitívni pacienti budú ošetrení lekárom a zdravotnou sestrou pri dodržaní všetkých potrebných a platných opatrení.
Sekundárne môže projekt splniť aj účel zabezpečenia prevencie nákazy ochorenia u odborného zdravotníckeho personálu v prvej línii. Vytvorí sa aj jedno pracovné miesto, ktoré priamo
súvisí s realizáciou projektu.
rozvoj turistickej infraštruktúry
Projekt má ambíciu etablovať minimálne tri inovatívne produkty, ktoré posilnia konkurencieschopnosť regiónu, vytvoria predpoklady pre zvýšenie zamestnanosti a to prostredníctvom
realizácie vývojových a výskumných aktivít v Centre rozvoja inovácií Lučenec, s využitím aktuálnych materiálnych, personálnych a inštitucionálnych zdrojov.
Účelom projektu je vytvoriť podmienky pre vyššiu zamestnanosť ľudí v málo rozvinutých regiónoch, ktorí sa stretávajú s prekážkami na trhu práce. Vzdelávací program Omama jednak
vytvára priame pracovné miesta pre ťažko zamestnateľných ľudí a regionálnych odborníkov, a zároveň nimi samotnými rozvíja najmladšiu generáciu detí z najchudobnejšieho prostredia tak,
aby boli neskôr úspešné v živote. Vďaka cielenému rozvoju v ranom veku sa zvyšuje predpoklad ich rýchlejšieho napredovania v školskom veku a pokračovania vo vzdelávaní aj po ukončení
základnej školy. Vyrastie tak dospelý človek s rozvinutými mentálnymi, socio-emocionálnymi a inými zdrojmi, ktoré mu pomôžu sa začleniť do spoločnosti, prispievať do systému a
zvyšovať ekonomickú úroveň svojej rodiny a celej komunity. Z dlhodobého hľadiska projekt pomôže eliminovať sociálne a ekonomické vylúčenie desiatok komunít v málo rozvinutých
regiónoch Banskobystrického, Prešovského a Košického samosprávneho kraja

Revitalizácia priestoru a vybudovanie oddychovej zóny v priestore s vysokou návštevnosťou
Vytvorenie turistickej infraštruktúry. Propagácia územia a sprístupnenie doteraz neprístupných vinohradníckych oblastí verejnosti. Podpora zážitkovej a vzdelávacej turistiky.

Body

Odporúčaná výška
dotácie

84,0

49 977,00 €

84,0

14 872,20 €

83,5

31 653,00 €

83,5

32 914,30 €

83,5

10 161,00 €

83,5

10 886,40 €

83,0

48 529,50 €

83,0

44 280,00 €

83,0

44 684,40 €

82,5

50 000,00 €

82,5

50 000,00 €

82,5

16 965,00 €

82,5

10 314,00 €

Por.č.

Názov žiadateľa
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KST Hikemates
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Klub priateľov pre záchranu
kultúrnych
a historických pamiatok Kysúc
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Klub turistov Lozorno

Účel projektu
Zvýšenie dostupnosti moderných, bezpečných a ekologicky-udržateľných útulní pre turistov na Slovensku. Vypracovanie nových konceptov a návrhov pre nové a moderné útulne na
Slovensku, nastolenie trendu koncepčného rozvoja útulní na Slovensku podľa najvyšších architektonických, bezpečnostných a ekologických štandardov.
Projektovým zámerom je v areáli Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici-Vychylovke obnoviť pôvodný cholvárok in situ nazývaný podľa posledného pôvodného majiteľa Plešivku. Jedná
sa o dvojpriestorovú stavbu, ktorá by po rekonštrukcii mala rozšíriť návštevnícky okruh areálu národopisnej expozície v prírode, kde budú celosezónne chované a ustajnené ovce. Drevený
jednoduchý zrubový objekt potrebuje v rámci realizácie projektu obnoviť podmurovku pre zlepšenie stability objektu, vymeniť poškodené spodné obvodové brvno vo vstupnej časti objektu.
Revitalizácia by sa mala týkať aj celého krovu, latovania a kompletnej výmeny strešnej krytiny. Realizáciou projektu by sa podarilo zlepšiť statiku objektu a fyzický stav výmenou
poškodených brvien, spevnením podmurovky a výmenou šindľovej strešnej krytiny, čo by umožnilo jeho ďalšie expozičné a prezentačné využitie. Po úspešnej realizácii projektu Plešívkov
cholvárok rozšíri návštevnícky okruh Múza kysuckej dediny a v pláne je vybudovať tu aj priestor pre rozšírenie zooexpozície. Priestorové vlastnosti objektu umožňujú zriadiť v ňom priestor
pre ustajnenie zvierat. Vďaka realizácii projektu sa na jednej strane podarí obnoviť významný objekt ľudovej architektúry a zároveňpredstaviť návštevníkom skanzenu tvrdý život pastierov v
minulosti.
Vytvorenie náučného chodníka prispeje k využitiu turistického aj cyklistického potenciálu, ktoré pohorie Malých Karpát určite má. Širokej verejnosti z blízkeho i vzdialenejšieho okolia
dáme nielen možnosť efektívneho a zdraviu prospešného trávenia voľného času, a to i počas pandemickej situácie, ale súčasne budú môcť získať informácie o prírodnom bohatstve, ktoré im
okolitá príroda a región, v ktorom žijú, ponúka a budú môcť pobyt v prírode prežiť intenzívnejšie a interaktívne.

Body

Odporúčaná výška
dotácie

82,5

21 835,80 €

82,5

41 137,20 €

82,5

24 952,10 €

82,0

40 954,00 €

82,0

49 999,50 €

82,0

45 000,00 €

82,0

10 053,00 €

V rámci VITALITA n. o. Lehnice funguje špecializované oddelenie zamerané na rehabilitáciou pacientov po Náhlych Cievnych Mozgových Príhodách. Už pred vypuknutím pandémie
spôsobenej ochorením COVID-19 mal NCMP rastúci trend. Vekový priemer pacientov sa rok čo rok skracuje. Žiaľ aj jednou z post covidových diagnóz je upchatie ciev, ktoré končí
mozgovou porážkou. Našich pacientov za ostatné obdobie značne pribúda avšak naša ochota pomôcť je väčšia ako infraštruktúra nášho zariadenia na to vyhovujúca. Za ostatné obdobie sa
jedná predovšetkým o pacientov, ktorí prekonali COVID-19. Na Slovensku je zvýšený počet pacientov s postcovidovými diagnózami.V aspekte vylepšenia post covidovej liečby je zámerom
ochorenie najviac postihuje pľúca pacientov, je nutné na ich následne rehabilitovať. Zaobstaranie cvičebných pomôcok ako sú robustné rotopedy s cardio funkciou, zvýšia kondíciu
najčastejším syndrómom dýchavičnosť, resp. problémy s pľúcami, tieto sa dajú dobre zmerať na prístroji – spirometer. Prístroj po pripojení k počítaču dokáže merania zdokumentovať a
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VITALITA n.o. LEHNICE

ležaní nezvláda často ani základné úkony. Celkové fyzické cvičenie zlepšuje predovšetkým fyzickú ale aj psychickú kondíciu pacientov. Pre pacientov s vyšším stupňom imobility je dôležitá
rehabilitácia rúk, ako aj nôh na aktívnych prístrojoch, kde tieto prístroje aktívne pomáhajú pri pohybe, a zapájajú postupne aj také svaly, ktoré boli z dôvodu nečinnosti ochabnuté. Na takéto
cvičenia je veľmi výhodní aktívno–pasívny prístroj motoped, kde motor napomáha pri práci svalov rúk, ako aj nôh. Prínos v tomto prípade je markantný nakoľko sa s prístrojom dajú spraviť
veľké pokroky pri znovu napájaní sa svalov do každodenného života.V priebehu pandémie sme museli naše oddelenie FBLR viackrát vyprázdniť kvôli šíreniu COVID-19 medzi pacientmi.
Práve z toho dôvodu je účelom projektu zlepšiť protiepidemiologické opatrenia vytvorením izolačných izieb pre infekčných pacientov na invalidnom vozíku a nakúpenie germicidných
nevyhnutné prerobenie 4ks 1 posteľových izieb na izolačné izby pre našich pacientov. Každá izba má vlastnú sociálnu miestnosť s toaletou a sprchovým kútom. Aktuálne riešenie izieb
neumožňuje ich využívanie pacientami staršími, imobilnými a nevládnymi (viď. Popis aktivít projektu). Po vytvorení miestností, ktoré umožnia skorú izoláciu pacientov s ochorením COVIDako aj priestory aj v čase, keď tam sú prítomní ľudia, pacienti či personál, predovšetkým v zariadení, kde sa vyskytujú vo výlučne seniori a ľudia ľahko náchylní na akékoľvek ochorenie.
Táto dezinfekcia môže byť vykonávaná s uzatvorenými germicídnými žiaričmi, rozmiestnenými podľa potreby na miesta, kde je nutné priestory udržiavať v dezinfikovanom stave z dôvodu,
navrhujeme zabezpečiť sušenie vypratej bielizne pacientov v práčovni zariadenia v profesionálnej sušičke bielizne, ktorá vie vysušiť bielizeň za taký čas, ako je cyklus prania v pračke.

65

SVETIELKO NÁDEJE
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Hospic Milosrdných sestier

67

OZ Voľný čas

Predkladaný projekt umožní pokryť mzdové výdavky na zdravotný a psychosociálny tím ako aj obstaranie požadovaného vybavenia (nábytok, notebooky) a náklady na informačné brožúry.
To umožní zmierniť negatívne zdravotné, psychologické a sociálne dopady krízy spôsobenej COVID-19. Projekt umožní pokryť výdavky na zdravotný tím navštevujúci deti v rámci detského
mobilného hospicu. Psychosociálny tím poskytne zázemie pre onkologických detských pacientov. To umožní kompenzovať negatívny vplyv socializácie (tím pracuje priamo na izbe s
onkologickými pacientmi). Asistencia v súvislosti so socializáciou (sociálna pomoc - pracovník), bude doplnená o terapeutické aspekty (psychológ a liečebný pedagóg). Zároveň táto
asistencia bude okrem pacientov poskynutá aj pre širšiu verejnosť, rodičov a rodinných príslušníkov pacientov. To prispeje k podpore a rozvoju verejného zdravia, nakoľko psychosociálny
tím bude pomáhať aj týmto skupinám, ako lepšie zvládnuť zdravotné, psychologické a sociálne dopady krízy spôsobenej COVID-19. Tento tím pomáha týmto skupinám vyrovnať sa s
obmedzenými návštevami ich detí v dôsledku COVID-19. Súčasne informačné brožúry prispejú k lepšej informovanosti rodičov, rodinných príslušníkov onkologických pacientov ako aj
širšej verejnosti, ako zvládať negatívne sociálne, psychologické a zdravotné dopady krízy v dôsledku COVID-19. Preto projekt bude mať prínos pre komplexnú podporu a rozvoj verejného
zdravia (zdravotné, psychologické a sociálne aspekty).
Cieľom nášho projektu je zrealizovanie stavebných úprav - prístavby Hospicu Milosrdných sestier - na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných
potrieb. Sú dni, a nielen počas pandémie koronavírusu, kedy v hospici zomrú v rovnaký deň aj traja pacienti. Existujúca pietna/rozlúčková miestnosť je už niekoľko rokov nepostačujúca a
nevyhovujúca technicky i z hľadiska aktuálnej legislatívy. V projekte ide o kofinancovanie časti nákladov na prístavbu novej pietnej miestnosti, ktorá spĺňa požiadavky v zmysle prílohy č. 3
Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a tiež ambulancie paliatívnej medicíny, ktorá v regióne úplne absentuje.
Účelom projektu je vytvoriť 6 samostatných značených turistických trás po osadách a samotách, kde predstavíme históriu, rozsiahle zelené lesy, medzi nimi roztrúsené osídlenie, tradičnú
kysuckú architektúru, ale aj tradičný spôsob obrábania malých zemiakových políčok a pod. Do prípravy a realizácie zapojíme celú komunitu obce, pre prieskum terénu, získanie historických
údajov o osadníkoch. Na nových trasách zorganizujeme vlastivedné vychádzky s výkladom. Vydáme záznamník turistu pre deti. Pre propagáciu trás a projektu vydáme trhacie mapy a
osadíme 2 infotabule.

Por.č.
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Názov žiadateľa

Združenie Euroregión Tatry,

69

Gemerské grúne

70

Združenie Veľké Kapušany
a okolie

71

OZ Zelený Jablonec

72

Zoulus

73

CoWorking Banská Bystrica

Účel projektu
Dobrá a moderná infraštruktúra nie sú len cesty. Zahŕňa aj udržateľné hospodárenie s vodou, či rýchly prístup k internetu alebo aj k takej banalite akou je elektrina či plyn. Zmysluplné
riešenia sa však hľadajú dlho a kvalitná infraštruktúra je v prvom rade o nekonečnom ladení detailov a vstupov desiatok zainteresovaných strán. Cykloodpočívadlá / inteligentné cyklostanice
sú miestami pre oddych a posedenie cykloturistov, ale i miestom úkrytu pred zlým počasím. Na Slovensku sa nachádzajú pomerne husté odpočinkové miesta iba na niektorých cyklotrasách v
Trenčianskom, Trnavskom, Bratislavskom a Prešovskom kraji. Stále však chýbajú na hlavnom úseku Historicko- kultúrno-prírodnej cesty okolo Tatier, ktorá spája dve krajiny Poľsko a
Slovensko. Nachádzajú sa tu nekonečné možnosti pre pešiu turistiku vo forme náučných a turistických chodníkov a cyklotrás pre cestné i horské bicykle. Nádherná krajina, ktorou
prechádzajú cyklotrasy poskytuje svojim návštevníkom krásne výhľady, priam idylické doliny, horské lúky a pasienky, rozsiahle lesy, bohatú faunu i flóru a miestami aj presun do histórie.
Turistické chodníky a cyklotrasy sú určené nielen pre tých náročných a skúsených, ale aj pre rodiny s deťmi. Sú ideálnym miestom pre školské výlety a školy v prírode. Tento okruh navštívi
ročne vyše 2 milióny turistov z rôznych kútov sveta, preto je potrebné neustále vylepšovať infraštruktúru modernými doplnkami, osadzovaním zelene, osadením cyklosčítačov a zakladaním
informačných tabúľ nielen s rozvetvujúcimi sa cyklotrasami, ale aj kultúrnymi pamiatkami, ktoré môžu cykloturisti v rámci svojej cyklotúry navštíviť. Zvýši sa tým záujem turistov o
cyklodopravu a stúpne návštevnosť jednotlivých regiónov na celom území Euroregiónu Tatry. Tento záujem o turizmus bude mať vplyv aj na rozvoj cestovného ruchu na území (ubytovanie,
stravovanie, oddych, relax a pod.), výsledkom čoho bude nárast návštevnosti a udržanie si turistov aj na dlhšie obdobie, ako sú víkendové pobyty. Na území Euroregiónu Tatry je veľa
možností a ponúk, ako tráviť voľný čas a preto je veľmi dôležité ho neustále zveľaďovať a propagovať aj širokému okoliu, návštevníkom, či turistom.
Záchrana starých krajových odrôd ovocných drevín v regióne Gemera a Malohontu, prinavrátenie ovocinárskeho rázu krajine v tomto regióne, vzdelávanie širokej verejnosti a aktivizácia
miestnych komunít, využitím a prenosom najlepších skúseností z iných regiónov za účelom ich použitia pre udržanie a rozvoj tradičného ovocinárstva, vrátane biodiverzity, ekonomických
a kultúrnych aktivít a cestovného ruchu v regióne.
Cieľom projektu je zmodernizovať Pamätné múzeum Jánosa Erdélyiho, predstavujúce významné osobnosti regiónu Použie, podľa požiadaviek 21. storočia, ktoré sa nachádza v Regionálnom
dome vo Veľkých Kapušanoch. Popri modernizácii pamätného múzea vytvoríme aj park sôch osobností európskeho významu, z tvorby Tibora Túri Török, ktoré budú pomocou tabletu
interaktívne oboznamovať návštevníka o ich živote a tvorbe. S využitím virtuálnych a multimediálnych prvkov a s dôrazom na interaktivitu s návštevníkom chceme dosiahnuť zachovanie
identity a rozvoj kultúry regiónu Použie a v neposlednom rade zvýšiť záujem mladej generácie (predovšetkým generácie Z a Alfa) o históriu, tvorbu a diela nielen osobností regiónu ale aj
európskeho významu. Z dôvodu zvýšenia záujmu modernizované pamätné múzeum ako aj park sôch budú dostupné aj na web stránke Združenia a to formou virtuálnej prehliadky.
Vďaka dokončeniu verejnej pivnice, výsadbe rôznych druhov viniča a pravidelným akciám, ktoré plánujeme pravidelne organizovať, chceme zvýšiť povedomie o lokálnych vinároch,
podporiť ich prácu, zvýšiť množstvo turistov, ktorí prichádzajú do tejto oblasti a zatraktívniť tak návštevu Náučného chodníka a vyhliadkovej veže. Na obecných trhoch, ktoré sa v Jablonci
konajú približne 2x ročne, a tiež na letnej Vínnej ceste, ktorá vedie cez Jablonecký náučno - poznávací chodník, sa zúčastňuje priemerne 800-1200 osôb. Organizovaním pravidelných akcií v
intervale aspoň 1x mesačne, podporíme lokálnu ekonomiku aj turistický ruch.
Realizáciou projektu chceme docieliť vyčistenie cca. 1000 m2 plochy priľahlej k miestnemu rybníku od náletových drevín a následným osadením parkového mobiliáru dosiahnuť skvalitnenie
prostredia pre relax obyvateľov obce aj tranzitujúcich cyklistov. Podstatným prínosom projektu okrem skvalitnenia infraštruktúry predmetného územia je zapojenie obyvateľov z rómskej
komunity, ktorí budú súčasťou tímu realizátorov pri pomocných a prípravných prácach ako dobrovoľníci a následne budú zapojení i do rutinnej starostlivosti o vybudovaný priestor.
Prínos a výsledky projektu vnímame v 2 rovinách, z pohľadu rozvoja mladých ľudí a z pohľadu rozvoja regiónu. Mladí ľudia, ktorí získajú v rámci projektu LINK Academy potrebné
vedomosti a zručnosti, pomôžu priamo existujúcim podnikom v Banskej Bystrici a podporia tak rozvoj regiónu. Čiastkovým cieľom projektu je vytvoriť komplexný vzdelávací a rozvojový
program pre mladých ľudí za účelom podpory rozvoja sociálnych a profesijných kompetencií, ako aj ich úspešnejšieho uplatnenia sa na trhu práce. Účastníci (minimálne 15 mladých ľudí)
zároveň získajú pracovné príležitosti v oblasti marketingu, výskumu či organizovania eventov (nielen) zo strany samotných obchodov. Cieľovou skupinou sú absolventi predošlého projektu
Social Impact Academy, stredoškoláci, vysokoškoláci a mladí ľudia zo znevýhodneného prostredia. Projekt LINK Academy je nadstavbovým pokračovaním úspešného projektu Social
Impact Academy, ktorý realizovalo naše občianske združenie CoWorking Banská Bystrica. Social Impact Academy ponúkal príležitosť aktívnym mladým ľuďom z Banskobystrického kraja
využiť svoj talent a premeniť nápad na skutočný projekt a pomôcť tak miestnej komunite. V prvej fáze projektu získalo viac ako 140 mladých ľudí nové vedomosti a praktické zručnosti
počas dvoch modulov. Modul Kurz mladého lídra bol zameraný na rozvoj soft skills. V module Inkubátor účastníci vytvorili malé pracovné tímy s možnosťou prizvať aj spolužiakov či
kamarátov a pracovať na realizácii vlastného verejnoprospešného projektu na tému aktívneho občianstva a sociálnych inovácií. V projekte sme sa rozhodli pokračovať so zámerom umožniť
mladým ľuďom učiť sa prácou na reálnych zadaniach a úlohách, riešiť skutočné problémy organizácií a následne vidieť aj výsledky pre komunitu. Súčasný projekt má za cieľ spájať nielen
bývalých účastníkov projektu Social Impact Academy, ale aj nových účastníkov projektu a budovať tak kontinuálne alumni sieť absolventov tohto vzdelávacieho programu.Čiastkovým
cieľom projektu je vytvoriť inovatívnu vzdelávaciu webovú platformu a poskytnúť tak mladým ľuďom systematický prístup k vzdelávaniu. Online platforma bude slúžiť ako voľne dostupný
nástroj pre neformálne vzdelávanie. Účastníci sa budú môcť dostať k potrebným informáciám, vzdelávať sa, networkovať, spájať, získavať ďalšie inšpirácie a pomoc mentorov na jednom
mieste. Online platforma bude miesto, kde sa budú sústrediť voľne dostupné online kurzy, prednášky, metodiky a inšpirácie s cieľom doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu
nadobudnutú v školskom vzdelávaní. Prínos a výsledky projektu vnímame v 2 rovinách, z pohľadu rozvoja mladých ľudí a z pohľadu rozvoja regiónu. Mladí ľudia, ktorí získajú v rámci
projektu LINK Academy potrebné vedomosti a zručnosti, pomôžu priamo existujúcim podnikom v Banskej Bystrici a podporia tak rozvoj regiónu. Čiastkovým cieľom projektu je vytvoriť
komplexný vzdelávací a rozvojový program pre mladých ľudí za účelom podpory rozvoja sociálnych a profesijných kompetencií, ako aj ich úspešnejšieho uplatnenia sa na trhu práce.
Účastníci (minimálne 15 mladých ľudí) zároveň získajú pracovné príležitosti v oblasti marketingu, výskumu či organizovania eventov (nielen) zo strany samotných obchodov. Cieľovou
skupinou sú absolventi predošlého projektu Social Impact Academy, stredoškoláci, vysokoškoláci a mladí ľudia zo znevýhodneného prostredia. Projekt LINK Academy je nadstavbovým
pokračovaním úspešného projektu Social Impact Academy, ktorý realizovalo naše občianske združenie CoWorking Banská Bystrica. Social Impact Academy ponúkal príležitosť aktívnym
mladým ľuďom z Banskobystrického kraja využiť svoj talent a premeniť nápad na skutočný projekt a pomôcť tak miestnej komunite. V prvej fáze projektu získalo viac ako 140 mladých ľudí
nové vedomosti a praktické zručnosti počas dvoch modulov. Modul Kurz mladého lídra bol zameraný na rozvoj soft skills. V module Inkubátor účastníci vytvorili malé pracovné tímy s
možnosťou prizvať aj spolužiakov či kamarátov a pracovať na realizácii vlastného verejnoprospešného projektu na tému aktívneho občianstva a sociálnych inovácií. V projekte sme sa
rozhodli pokračovať so zámerom umožniť mladým ľuďom učiť sa prácou na reálnych zadaniach a úlohách, riešiť skutočné problémy organizácií a následne vidieť aj výsledky pre komunitu.
Súčasný projekt má za cieľ spájať nielen bývalých účastníkov projektu Social Impact Academy, ale aj nových účastníkov projektu a budovať tak kontinuálne alumni sieť absolventov tohto
vzdelávacieho programu.Čiastkovým cieľom projektu je vytvoriť inovatívnu vzdelávaciu webovú platformu a poskytnúť tak mladým ľuďom systematický prístup k vzdelávaniu. Online
platforma bude slúžiť ako voľne dostupný nástroj pre neformálne vzdelávanie. Účastníci sa budú môcť dostať k potrebným informáciám, vzdelávať sa, networkovať, spájať, získavať ďalšie
inšpirácie a pomoc mentorov na jednom mieste. Online platforma bude miesto, kde sa budú sústrediť voľne dostupné online kurzy, prednášky, metodiky a inšpirácie s cieľom doplniť,
obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní.Ďalším čiastkovým cieľom je vypracovanie minimálne 5 zadaní/príkladov dobrej praxe. Zapojení mladí
ľudia vďaka svojim zručnostiam a schopnostiam pomôžu ekonomicky posilniť ekologické podniky v Banskej Bystrici. Dôsledkom aktivít vybraných zadaní bude zvýšenie povedomia o
podnikoch, tie sa následne stanú príkladmi dobrej praxe pre región. Príklady dobrej praxe budú motivovať aj podniky v menej rozvinutých mestách regiónu. Čiastkovým cieľom je
zmapovanie ekologických podnikov v regióne Banskobystrického kraja a ich sieťovanie. Prínos a výsledky projektu vnímame v 2 rovinách, z pohľadu rozvoja mladých ľudí a z pohľadu
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Odporúčaná výška
dotácie

82,0

45 001,20 €

82,0

27 902,70 €

81,5

46 143,00 €

81,5

13 500,00 €

81,5

32 263,63 €

81,0

32 445,00 €

Por.č.

Názov žiadateľa

Účel projektu

Body

Hlavným účelom projektu je záchrana schodov a interiéru národnej kultúrnej pamiatky a jeho príprava na maľbu, ktorá je pre pravoslávny chrám charakteristická a typická. Tým sa ešte viac
zvýši atraktivita a návštevnosť tejto pamiatky turistami z domova i z celého sveta.
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Krypta
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Občianske združenie PRIMA
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Občianske združenie MRAK
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OBČIANSKE ZDRUŽENIE
FUTUREG
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Občianske združenie kRaj
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81,0

26 100,00 €

81,0

29 427,80 €

81,0

33 590,00 €

81,0

45 000,00 €

81,0

42 363,00 €

81,0

10 098,00 €

80,5

48 591,30 €

80,5

19 701,00 €

80,5

37 845,00 €

Účelom projektu je prostredníctvom komunitnej spolupráce seniorov, mládeže a aktivistov a programov zameraných na ochranu prírody, recykláciu, udržanie tradičných remesiel a aktívneho
oddychu v prírode zlepšiť vedomosti, zručnosti a kvalitu voľnočasových aktivít detí a mládeže.

80,0

21 591,00 €

Funkčné a navštevované pobytové zariadenie s jedálňou, kuchyňou a telocvičňou, zamerané na rooj turizmu, trávenia voľného času a aktivity pre rómske deti, mladých a dospelých s
perspektívou prevádzkovania prostredníctvom sociálneho podniku

80,0

36 000,00 €

Občianske združenie PRIMA už 23 rokov pracuje v uliciach Bratislavy za účelom ochrany verejného zdravia. Našim cieľom je zaistiť ako ochranu zdravia ľudí s ktorými pracujeme tak aj
majoritnej spoločnosti pred prenosom infekčných a sexuálne prenosných ochorení.
Záchrana kaplnky Božieho hrobu – jednej z dôležitých súčastí komplexu Kalvárie v Rožňave, ktorá výraznou mierou prispeje k celkovému estetickému vnímaniu Kalvárie, ako pamäti
miesta. Projekt má ambíciu vytvoriť z Kalvárie lokalitu jednak pre veriacich, pre ktorých by sa obnovil bohoslužobný život, rovnako aj pre občanov mesta a jeho návštevníkov, pre ktorých sa
sprístupní nový produkt turistického ruchu s ďalšími možnosťami využitia, vrátane edukačných programov (lesopark v rámci Troch vrchov, ktoré sa vytvorili v dôsledku vulkanickej činnosti,
banská činnosť doložená práve v tejto oblasti, bohatej na výskyt strieborných rúd), možnosť prepojenia prostredníctvom náučného chodníka s bývalými Rožňavskými železitými kúpeľami.

Najvýznamnejšou zmenou a plánovaným výstupom je reakcia na obdobie COVID 19 a online vzdelávania vo všeobecnosti. Prínosom je vzdelávanie v oblasti internetovej bezpečnosti
a komunikaćia v prípade online kyberšikany. Projekt poskytuje v reakcii na súčasné problémy tieto riešenia, postupy, možnosti a služby: Výsledky realizácie projektu budú nasledovné: = 1
prieskum na školách v TT SK a SR,= 1 porovnávací výskum súčasnej situácií - právne predpisy, = séria tréningov pre IKT vzdelávanie = rozšírená platforma IKT, = min. 3 nové školské
spolupráce školskými partnermi = online vedomostná základňa, spracovanie odborných a praktických otázok počas marektingove kmapne
Zvyšovanie konkurencieschopnosti na trhu práce a ekonomickej nezávislosti u absolventov včelárskych kurzov. Zvyšovanie konkurencieschopnosti existujúcich včelárov absolvovaním
nových workshopov na tému ekologického včelárenia.

Prostredníctvom projektu chceme rozšíriť edukačný proces o prostredie, ktoré rozšíri možnosti vzájomnej interakcie a spolupráce žiakov, rozšíri možnosti zážitkového učenia o
SRRZ - RZ pri Základnej škole environmentálny rozmer vo vyučovacom i mimo vyučovacieho času. Žiaci budú nadobúdať dodatočné skúsenosti pre praktický život, rozšírené o aspekty environmentálnej zodpovednosti a
ochranu životného prostredia, k čomu ich samozrejme už dnes vedú učitelia našej školy a vychovávatelia škôlky. Zvýšením rozsahu ich kontaktu s prírodou prispejeme k fyzickému a
s materskou školou Pavla Demitru duševnému zdraviu a pohode u detí, ktoré boli vystavené v poslednom nie krátko období zložitej situácii. Trieda v prírode umožní znížiť ich stres a úzkosť, či psychické zaťaženie pri
osvojovaní si učiva.
Účelom projektu je etapovité pokračovanie v rekonštrukčných, záchranných, výskumných a archeologických prácach na Hrade Zborov. Tieto práce sú realizované už 11 rokov s veľmi
Združenie na záchranu
kladným výsledkom a pozitívnym ohlasom širokej verejnosti. Výsledkom našej aktivity je 1. postupná záchrana a obnova konkrétnych objektov 2. vytvorenie bezpečných podmienok pri
Zborovského hradu
obhliadke hradu pre návštevníkov, domácich a zahraničných turistov. 3. zvyšovanie zamestnanosti v našom regióne.

Štúdio Zážitku Outward Bound
Slovensko

Odporúčaná výška
dotácie

Projekt "Pádlovanie bez bariér" pomáha mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením v osobnostnom raste, rozvíja ich sebavedomie, motivuje ich vystúpiť mimo zóny komfortu,
podporuje ich motiváciu. Účastníci objavia svoje silné stránky, získajú nové zručnosti, stanovia si vlastné ciele v prostredí, ktoré takmer zmazáva rozdiely v zdravotnom znevýhodnení.
Prinášame inovatívny prístup osobnostného rozvoja i rozvoja športových zručností a snažíme sa vybudovať nevyhnutnú infraštruktúru pre dlhodobú udržateľnosť. Prínos: 1. rozvoj mäkkých
zručnosti a osobnostných vlastností pomocou metódy zážitkového vzdelávania; 2. komunikačné zručnosti; 3. sebadôvera, rozhodnosť, 4. osobná angažovanosť; 5. pohybové a koordinačné
zručnosti. Východisko: Miera zamestnanosti mladých so zdravotným znevýhodnením vo veku 15-29 rokov je 7,9%. Miera zamestnanosti starších ako 30 rokov so znevýhodnením je do
43,6%. Hlavným cieľom projektu bude inklúzia mladých dospievajúcich so zdravotným, zrakovým alebo sluchovým znevýhodnením do nového športu a rovnako aj do spoločnosti.
Výsledkom je osobnostný rozvoj jednotlivcov s dlhodobým cieľom zvýšiť ich šance uplatnenia sa na pracovnom trhu. Zvýšením ich šancí na uplatnenie sa na trhu práce, pomáhame rozvoju
inklúzie, začlenenie sa v rámci regionálneho rozvoja na úrovni mesta Bratislava a kraja. Tento projekt prispeje k novej stratégii EU "Európa 2020". Táto cieľová skupina je častokrát
„uväznená" v systéme sociálnej podpory, nedostatočnej inklúzie, a preto nie sú prirodzene motivovaní hľadať si prácu. Naše workshopy dosiahnu zvýšenie sebavedomia, vnútornú motiváciu,
medziľudské a komunikačné zručnosti v úplne novom prostredí, kde si sami stanovujú ciele, prekonávajú vlastných seba. Druhý hlavným účelom projektu je vybudovanie infraštruktúry a
materiálneho zabezpečenia v regióne pre vedenie a rozvoj tejto unikátnej metódy. Vďaka špeciálnym pomôckam vyrobeným v USA adaptujeme 6 kajakov, aby boli vhodné pre ľudí s
akýmkoľvek, aj tým najťažším znevýhodním, napr. pre ľudí na vozíčku alebo so svalovou dystrofiou. Vďaka takýmto kajakom budú môcť bezpečne samostatne pádlovať, vždy v prítomnosti
nášho inštruktora. Na Slovensku nikto nepoužíva tieto metódy a ani nedisponujeme takto upravenými kajakmi. Rovnako to bude rozvíjať možnosti na lokálnej úrovni v rámci kraja a mesta.
Modernizáciou existujúceho a fungujúceho informačného a poradenského online portálu určeného hlavne pre menších a začínajúcich podnikateľov (resp. záujemcom o podnikanie) v
regiónoch a pridaním nového bezplatného obsahu vrátane kurzov podnikania a konzultácií pomôcť propagácii a rozvoju podnikania ako nástroju regionálneho rozvoja
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CESTA n.o.
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Legend Foto
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Horúci tím

Por.č.

Názov žiadateľa
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Všeobecná nemocnica
s poliklinikou, n.o.
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KIRA n.o.

SYTEV

Worldpartners

Pro Senium et Cultura

Združenie PRE LEPŠÍ ŽIVOT

Účel projektu
Včasná diagnostika prítomnosti vírusu COVID-19, zamedzenie šírenia ochorenia, ochrana verejného zdravia, zníženie počtu pacientov s COVID-19 prijatých na „čisté“ oddelenie a tým
zamedzenie šírenia ochorenia
Účelom projektu je poskytnúť obyvateľom a obyvateľkám Trnavského kraja (seniori, zdravotne znevýhodnení obyvatelia), ktorí a ktoré žijú v domácnosti zväčša osamote a nachádzajú sa v
núdzi alebo v situáciách ohrozujúcich ich život a bezpečnosť, možnosť vyvolať tiesňové volanie jednoduchým stlačením gombíka. Tento úkon je vykonávaný prostredníctvom SOS gombíka,
ktorý je vodotesný, funguje aj bez elektriny a je možné ho použiť prakticky zo všetkých miestností v domácnosti. V rámci ponúkanej služby je k dispozícii i dispečing zabezpečovaný
vyškoleným personálom, ktorý zabezpečuje i lekársku konzultáciu pre klientov a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Služba domáceho tiesňového volania (vrátane distribúcie, inštalácie
zariadení a služieb dispečingu) je poskytovaná v spolupráci s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky (ASSR).
Projektom vybudujeme mobiliár v oddychovej zóne pri rieke Kysuca. Týmto projektom poskytneme možnosť obyvateľom a návštevníkom nášho mesta tráviť spoločne čas na čerstvom
vzduchu, v oddychovej zóne takéhoto typu, ktorá sa v našom meste nenachádza. Ľudia pociťujú potrebu byť na čerstvom vzduchu a spoločne s priateľmi a rodinou tráviť voľný čas. Je to
dôsledkom pandémie a aj na základe toho sa podľa nás zvýši frekvencia využívania tohto priestoru. Prispejeme k rozvoju infraštruktúry v našom meste súvisiacou s plánovanou výstavbou
cyklotrasy a taktiež podporíme tvorbu zelených plôch v našom meste a zrekonštruujeme asfaltové ihriská, ktoré sa nachádzajú v tomto priestore. Je potrebné taktiež nahradiť zničené lavičky a
koše, z tohto dôvodu sa v týchto miestach neustále hromadí odpad. Vytvorením plnohodnotnej oddychovej zóny dosiahneme esteticky vkusné prostredie vhodné aj na komunitné stretnutia v
dolnej časti nášho mesta. V rámci nášho mesta nám chýbajú takéto spoločné verejné priestory, lokalita je v súčasnosti využívaná na krátke prechádzky ale aj pobyt strávený v tomto parčíku,
ale chýba tu vybavenosť tohto priestoru - kvalita a rozmanitosť prvkov mobiliáru. Počas projektu taktiež zistíme vitalitu vysadených stromov a zredukujeme náletové dreviny. Na týchto
miestach osadíme aj edukačné, informačné tabule zameriavajúce sa na ekologické otázky (biodiverzita) a klimatické zmeny.
Využiteľnosť lokaltiy, ktorá je predmetom projketu je zo strany obyvateľov sídliska ako spojovací prvok za verejnými službami, na autobusovú stanicu, za prácou, žiakmi dochádzajúcimi do
základnej školy a materskej školy a tiež ako preistor na oddychu a prechádzok. Jej podoba je v súčanosti neucelená, prázdna a neupravená. Realizáciou rpojektu sa vytvorí esteticky a funkčný
celok ponúkajúci širšiu škálu jeho využitia. Prínos z pohľadu komunity – priestor pre pasívn, ale aj aktívny oddych pre všetky vekové skupiny, priestor pre možnosť psychohygieny (relax
v prostredí po náročnom rpacovnom dni, vyťaženosti, únik z izolovanosti dnešných dní a pod.), nadviazanie na spôsob komunikácie v minulosti „prechádzky po korze“, ktoré boli
z etnologického významu neoddeliteľnou súčasťou spoločenského života, obnova v kultúre stretávania sa a komunikácie. Prínos z pohľadu životného prostredia – terénne úpravy, úpravy
zelene a výsadba nových stromov bude mať pozitívny ekologický prínos zlepšením negatívnych dôsledkov zemny klímy a to znížením prašnosti a zachytávaním vlhkosti. Vytvorením tieňa zo
stromov sa prispeje k zlepšeniu lokálnej mikroklímy verejného priestranstva. Prínos z pohľadu regionálneho rozvoja – vytvorí sa priestor pre aktivizovanie miestnej komunity v spolupráci
s inšitúciami, organizácioami podporujúcemi organizovanie rôznych podujatí a aktivít kultúrneho, spoločenského a športového zamerania, čo priláka neilen obyvateľov mesta, ale aj
obyvateľov širšieho okolia a návštevníkov mesta.
Za podstatný účel a prínos projektu vidíme porozumenie spisovného jazyka prostredníctvom autentických textov a chytľavých melódií u marginalizovanej cieľovej skupiny projektu.
Domnievame sa, že vhodný textový a obsahový materiál piesní je možné využiť nielen k rozširovaniu slovnej zásoby alebo vetných konštrukcií. Je to zároveň silná motivácia významovo
porozumieť iným slovenským hudobným aj nehudobným výstupom, ktoré rómska komunita absorbuje z rádií, TV alebo iných kanálov. Prínos budú mať aj deti, pre ktoré je slovenčina
prirodzeným jazykom. Tým, že hudobné videoklipy budú aj v rómčine, bude to pre ne zaujímavá príležitosť bližšie spoznať kultúru Rómov.

Účelom projektu je rozvoj marginalizovaných rómskych komunít v obciach Rankovce, Kecerovce, Boliarov, Vtáčkovce a Bačkovík. Ide o obce, ktoré sú súčasťou okresu Košice - okolie a
ten je radený k najmenej rozvinutým okresom. Jedná sa o obce s prítomnosťou početných MRK, zasiahnutých výraznou sociálnou exklúziou. V týchto obciach vyvíjame aktivity v prospech
ich rozvoja už od roku 2004. Ukázalo sa, že najlepšie výsledky sú v tých komunitách, ktoré majú vnútorný potenciál. Preto našu činnosť orientujeme na budovanie vnútorného kapitálu MRK,
a to cez zmocňovanie a vzdelávanie potenciálnych lídrov. Komunity je potrebné viesť k schopnosti svojpomoci. Ukazuje sa, že výborným nástrojom je práca so ženami. Rómske ženy
prejavujú záujem o aktivitu, mobilizáciu svojich síl a permanentný osobnostný rast. Vedia iniciovať nové aktivity, spájať rodiny, vytvárať svojpomocné skupiny. Realizáciou projektu
očakávame kreovanie svojpomocne fungujúcich komunít. Budeme to realizovať na prostredníctvom rozvoja svojpomocnej krajčírskej dielne zameranej na podporu tradičnej rómskej výšivky
a cez lokálne materské poradne fungujúce ako svojpomocné skupiny.

Body

Odporúčaná výška
dotácie

80,0

30 693,30 €

80,0

41 553,00 €

80,0

34 340,00 €

80,0

44 984,30 €

79,5

12 510,00 €

79,5

19 160,00 €

Por.č.
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Názov žiadateľa

Občianske združenie Vidiecky
parlament na Slovensku
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Eurospotretitelia
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Radostná práca o.z.
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LÁSKAVÉ RUKY
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Účel projektu
1/Zapojenie seniorov žijúcich na vidieku v 12 obciach okresu Dolný Kubín, Žilinského samosprávneho kraja do spoločných aktivít v obci, medzigeneračná spolupráca s mladými ľuďmi v
obci, zapojenie do komunitného života. Tým dôjde k podstatnému zníženiu ich sociálneho vylúčenia, k podpore ďalšieho medzigeneračného kontaktovania a porozumenia vo vidieckych
obciach, v ktorých chýbajú vhodné príležitosti a možnosti. 2/ Vytvorenie podmienok pre zvyšovanie kvality života seniorov - využívanie dostupných informačno -komunikačných
technológií (IKT), ktoré budú napomáhať seniorom v pandemickom aj postpandemickom období v zlepšení informovanosti, inklúzii aj spolupráci. 3/Zabezpečenie nového technického aj
programového vybavenia a praktické zaučenie využívania nových IKT. Praktickým ovládaním IKT sa otvorí seniorom prístup k informáciám, ich vzájomnému zdieľaniu s inými osobami, k
spolupráci a odstraňovaniu ich izolácie. 4/ Vzdelávanie seniorov o dôležitých oblastiach, nových skutočnostiach a nástrahách života (počas pandémie online), prinesie zvýšenie ochrany pre
túto najzraniteľnejšiu skupinu obyvateľov, vrátane odborného mentoringu na zverejnenej telefonickej linke aj emailovej adrese. 5/ Naštartovanie zvyšovania úrovne kvality života seniorov,
ako sociálne slabšej a viacnásobne znevýhodnenej časti obyvateľov. Zabezpečenie podmienok a naučenie seniorov využívať moderné IKT prostredníctvom počítačových aplikácií (email,
Whatsapp, Skype, ZOOM,...) ale aj aktívne využívanie mobilných telefónov, ktoré často seniori vlastnia, ale ich nevedia alebo sa boja používať. Využitie aj na komunikáciu seniorov
s príbuznými v mestách, alebo žijúcimi a pracujúcich v zahraničí. 6/ Podpora tvorby komunít na vidieku, s porovnateľnými príležitosťami ako majú seniori v mestách, s možnosťami
prístupu k aktuálnym informáciám, ich vzájomnému zdieľaniu a zvyšovaniu pocitu spolupatričnosti a bezpečia. 7/Dostupným neformálnym vzdelávaním seniorov vo vytypovaných obciach
dôjde k vytvoreniu podmienok pre získavanie vedomostí a skúseností pre úspešné riešenie vlastných krízových situácií, osamelosti, nepotrebnosti. 8/ Zladenie života seniorov s potrebami
mladšej a strednej generácie -besedami s deťmi v miestnych materských školách, kluboch mládeže ako aj o vznikajúcich Radách seniorov pri obecných úradoch, odovzdávaním skúseností,
návratom k tradíciám a trvalé zmysluplné trávenie voľného času seniorov aj mladých v obci. 9/ Informovanosť a ochrana seniorov, online alebo prezenčné vzdelávanie v oblasti prevencie
kriminality, eliminácie násilia na ženách, ich deťoch aj senioroch, zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP) občanoch, o praktikách podvodníkov, rozpoznanie a obrana pred diskrimináciou,
pochopenie a porozumenie princípov rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, vrátane rozhovorov a diskusie k aktuálnym témam podľa požiadaviek a potrieb účastníkov. 10/Minimalizovať
sociálne vylúčenie seniorov žijúcich na vidieku na území okresu Dolný Kubín, Žilinského samosprávneho kraja: - podporou medzi- generačného kontaktovania a porozumenia, zapojením
seniorov do spoločných aktivít nielen medzi sebou ale aj s mladými ľuďmi v obciach - vytvorením podmienok pre zvyšovanie kvality života seniorov, vytvorením dostupných priestorov v
obciach, vzdelávaním aj s využívaním moderných komunikačných technológií (mobilný telefón, počítač, softvérové vybavenia). Pre tento účel sú obce ochotné bezplatne zapožičať priestory
pre Základné organizácie JDS a kluby dôchodcov. Spolupráca s Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska v Dolnom Kubíne a starostami obcí za účelom pilotného overenia
zmiernenia sociálneho vylúčenia seniorov na vidieku. V žiadosti projektu sme pre zabezpečenie stručnosti textu nepoužívali rodovo citlivý jazyk, ale výrazom dôchodca a senior je myslené
aj „dôchodkyňa“ a „seniorka“ vo všetkých gramatických tvaroch..

Účelom projektu je rozvoj marginalizovaných rómskych komunít v obciach Rankovce, Kecerovce, Boliarov, Vtáčkovce a Bačkovík. Ide o obce, ktoré sú súčasťou okresu Košice - okolie a
ten je radený k najmenej rozvinutým okresom. Jedná sa o obce s prítomnosťou početných MRK, zasiahnutých výraznou sociálnou exklúziou. V týchto obciach vyvíjame aktivity v prospech
ich rozvoja už od roku 2004. Ukázalo sa, že najlepšie výsledky sú v tých komunitách, ktoré majú vnútorný potenciál. Preto našu činnosť orientujeme na budovanie vnútorného kapitálu MRK,
a to cez zmocňovanie a vzdelávanie potenciálnych lídrov. Komunity je potrebné viesť k schopnosti svojpomoci. Ukazuje sa, že výborným nástrojom je práca so ženami. Rómske ženy
prejavujú záujem o aktivitu, mobilizáciu svojich síl a permanentný osobnostný rast. Vedia iniciovať nové aktivity, spájať rodiny, vytvárať svojpomocné skupiny. Realizáciou projektu
očakávame kreovanie svojpomocne fungujúcich komunít. Budeme to realizovať na prostredníctvom rozvoja svojpomocnej krajčírskej dielne zameranej na podporu tradičnej rómskej výšivky
a cez lokálne materské poradne fungujúce ako svojpomocné skupiny.

Proces výsadby, údržby sadu a jeho plody pomôžu využiť vnútorný rozvojový potenciál územia na základe prírodných zdrojov podvajorinského regiónu a prispejú k rozvoju vidieckeho
cestovného ruchu . Zvýši sa tak zamestnanosť a životná úroveň obyvateľov kopaničiarskeho regiónu.
Zvýšenie kvality života seniorov prevenciou a ochranou zdravia – zvýšenie vitality a mobility imobilných klientov pomocou rehabilitačných cvičení pod odborným vedením a rozvoj ich
intelektuálnych schopností a zručností pomocou pracovných terapií, a to obzvlášť v tomto období na zabránenie vzniku sociálnej izolácie. Prevencia a ochrana zdravia zamestnancov,
obzvlášť v covidovej i postcovidovej situácii.

Účelom projektu je zvýšiť aktivitu znevýhodnených komunít v oblasti riešenia lokálnych problémov a vzájomnej spolupráce a tým dosiahnuť vyšší počet inovatívnych projektov v

Centrum komunitných technológií znevýhodnených komunitách v okrese Rimavská sobota.
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Prešovská rozvojová agentúra
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Občianske združenie Hrad
Marušovce

b) predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít
Prínos: Mnohí seniori, seniorky a ZŤP po získaní IT zručností hlavne v obsluhe a využívaní svojich mobilov, tabletov, resp. notebookov získajú nové zručnosti, ktoré im zabezpečia prístup k
elektronickým službám inštitúcií, ktorými sú „dobrovoľnými“ užívateľmi ( banka, pošta, Sociálna poisťovňa, samospráva, lekár, lekáreň, okresný úrad) alebo aj „nedobrovoľnými“, nakoľko
im to nariadil hlavne štát ( sčítanie.sk, korona.gov.sk). Osvojením si práce s elektronickými zariadeniami si zlepšia prístup k informáciám a službám a taktiež zručnosti, ktoré dokážu mnohí
využiť aj na súčasnom trhu práce a tým si zlepšiť kvalitu života ( zvýšenie rodinného rozpočtu), resp. zabezpečiť už teraz existujúci nedostatok pracovnej sily v dôsledku nepriaznivého
demografického vývoja, resp. vysokej mobility mladých ľudí za prácou mimo kraj a štát. Taktiež zviditeľnením existujúceho problému upozorníme spoločnosť na potrebu prísnejšieho
dodržiavania základných legislatívnych noriem ako je antidiskriminačný zákon, Ústava SR a Charta ľudských práv. Každá spoločnosť sa skladá cca z 1/3 obyvateľov, ktorí sú znevýhodnení
vekom, zdravím ale aj stupňom vzdelania a finančným zázemím. Preto je nevyhnutné pri zavádzaní akýchkoľvek opatrení a nariadení prihliadať na to, či ich uplatňovaním nespôsobíme
sociálne vylúčenie alebo nezhoršíme dostupnosť. V tomto projekte vychádzame z viac ako 7 ročných skúseností so zavádzaním elektronických služieb vo verejnej správe a obmedzenie
prístupu seniorov k nim. Aj korona kríza zviditeľnila tento problém, ale riešením nie je asistencia ale čiastočné/prechodné zachovanie pôvodných prístupov a podporovanie vzdelávania ezručností, t.j. ovládanie elektronických bežných zariadení, bezplatný prístup k internetu a s tým súvisiacimi zariadeniami ( počítač, tlačiareň, skener, kopírovanie).
Výsledkom projektu: budú spevnené hradné múry, odstránená sutina pri hradnom múre a zabránenie prechodnosti múru. Obnova juhozápadnej polkruhovej bašty, obnova južnej kruhovej
bašty a navýšenie hradného muriva na južnej strane hradu. Projekt sa uskutoční od júna do konca septembra. Projektom sa zamedzí priechodnosť hradieb a bášt, a tým poškodzovanie NKP
hradu. Realizáciu statickej stabilizácie hradieb plánujeme uskutočniť s pomocou 8 pracovníkov, ktorí budú riadení odborným koordinátorom pamiatkovej obnovy.

Body

Odporúčaná výška
dotácie

79,5

49 122,00 €

79,5

42 804,80 €

79,0

39 028,50 €

79,0

32 675,40 €

79,0

37 922,40 €

78,5

42 129,00 €

78,5

21 813,30 €

Por.č.
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99

100

101

102

Názov žiadateľa

OZ FS Podpoľanec

Účel projektu
Región Podpoľanie disponuje s kultúrnym dedičstvom, ktoré sa spája so silnými prírodnými hodnotami. Vďaka súhre stále živých tradícií, pôvodného obhospodarovania krajiny s divokou
prírodou je aj v dnešných časoch zabezpečená jedinečná rovnováha medzi človekom a prírodou. V roku 1990, preto región Podpoľanie pristúpil k plneniu UNESCO Programu Človek a
biosféra. Statusom Biosférickej rezervácie Poľana sa tak územie zaviazalo uchovávať a zaznamenávať rovnováhu medzi kultúrnymi a prírodnými hodnotami regiónu. V tomto prístupe je
vychovávaná aj dnešná mladá generácia. Obyvatelia, ktorí sú nositeľmi miestnych zvykov a remesiel však postupne odchádzajú a s nimi zaniká aj médium, ktoré prenáša kultúrne hodnoty na
ďalšiu generáciu. Množstvo cenných dát bolo doteraz zaznamenávaných formou videí (VHS kazety kotúčové filmy, zvukových nahrávok (magnetofónové kazety, platne) a fotografií
(diapozitívy, printová forma). Jednak sú všetky záznamy už na nepoužívaných nosičoch, ďalším problémom je ich archivácia. Súkromné zbierky, či archívy audiovizuálnych záznamov, nie sú
prevádzkované tak, aby zachovali tieto údaje v dostatočnej kvalite. (sklady, pivnice, roztrúsené súkromné zbierky). Za zmienku stojí príklad nedigitalizovaný veľký archív podpolianskych
slávností v Detve, ktorý sa nachádza v nevhodných skladovacích podmienkach ako aj dôležitý, významný zvukovo-obrazový archív Správy CHKO - BR Poľana). Takto postupne
prichádzame o svedectvá a múdrosti dedičstva, ktoré boli v minulosti pracne zbierané. Región pociťuje absenciu komplexnej digitalizačnej techniky, ktorá by uvedené dáta profesionálne
spracovávala a uchovávala. Uvedené riziká rovnako vnímajú viacerí členovia Koordinačnej rady Biosférickej rezervácie Poľana, ktorá je riadiacim orgánom BR Poľana. Ďalší problém
nastáva pri zachytení aktuálneho stavu kultúrnych a prírodných fenoménov regiónu, pre potreby budúcich generácii. Je potrebné podrobne zachytiť napr. vymierajúce remeslá a ich pracovné
postupy v rozsiahlejších inštruktážnych videách ako napr.: výroba, vyrezávanie, ornamentalistika drevených krížov, ktoré sa nachádzajú len na Podpoľaní; výroba kožuchov z ovčej vlny,
kožiarska výroba, výroba šindľov, výroba úľov, atď. Aktuálny stav zachytáva vo videách len takzvané " video-medailóny" o tradičných výrobcoch a remeselníkoch čo je nepostačujúce pre
budúce generácie ohľadom ich prác a pracovných postupov, ktoré nie sú dostatočne zachytené, keďže s komerčného hľadiska by videa neboli s takým obsahom zaujímavé pre diváka. Ďalším
cieľom projektu je preto produkcia reportážno - inštruktážnych videí, ktoré majú byť metodikou odovzdávajúcou mladej generácii dobrú prax a zručnosti remeselníkov. Zároveň majú
uchovávať technologické a umelecké postupy majstrov, ktoré môžu byť ďalej využiteľné vo výučbovom procese, propagácii regiónu na národnej úrovni a v medzinárodnom kontexte
UNESCO ako aj zvyšovaní povedomia obyvateľov vo vzťahu k BR Poľana. Záznamy budú používané za účelom nekomerčného šírenia. Budú sprístupnené v online priestore (weby, sociálne
siete, YouTube kanál). Pri spracovávaní a archivácii videí bude nadviazaná spolupráca s členmi Koordinačnej rady BR Poľana (štátne inštitúcie, n. o., vedeckí pracovníci, vzdelávacie
inštitúcie), Kultúrna cesta Podpoľanie/ Komunikačné Centrum Detva. Organizácie zaradia videá do svojich databáz a budú využívať pri prezentáciách regiónu a BR Poľana. Projektom by sa
zachraňovalo kultúrne dedičstvo a identita čo nám zanechali bývalé generácie - pomocou digitalizácie a zároveň by sme vytvárali výskum a materiál súčasného stavu pre budúce generácie na
zachovanie kultúrneho dedičstva a identity. V okrese Detva sa pociťuje deficit takýchto materiálov a mestá ako aj malé obce v regióne nevenujú tomuto problému dostatočnú pozornosť a
nemajú na to finančné zdroje.

Účelom projektu je zušľachtenie verejného priestranstva obce Ďurďové výstavbou oddychových zón, ktoré budú spočívať vo vybudovaní altánku, spevnených plôch a informačných tabúľ.
Tieto oddychové zóny sa budú nachádzať na novo značenej turistickej trase, ktorá je taktiež súčasťou projektu. Hlavným prínosom je prínosom je zvýšenie atraktívnosti obce Ďurďové
vytvorením nových možností pre obyvateľov, ale najmä pre turistov a návštevníkov.
Výchova ku zdraviu je významnou súčasťou celospoločenskej ochrany a podpory zdravia. Jej poslaním je rozširovať a formovať vedomosti, postoje a návyky obyvateľov zamerané na
zdravotnú výchovu, ochranu a podporu zdravia. Vzdelávanie verejnosti zohráva významnú úlohu v motivácii jednotlivcov v procese rozhodovania sa pre starostlivosť o svoje zdravie, a tým
aj zdravie spoločnosti. 21. storočie charakterizuje kolízia 2 pandémií – COVID-19 a obezity. Obezita je významným rizikovým faktorom onkologických a kardiovaskulárnych ochorení a
ukazuje sa aj ako významný rizikový faktor ťažkého priebehu ochorenia COVID-19. V procese prevencie oboch pandémií hrá významnú úlohu spolupráca v dodržiavaní preventívnych
Vysoká škola zdravotníctva
opatrení, ako aj včasná intervencia v prípade vzniku ochorenia a tým zabránenie vzniku komplikácií. Edukáciou širokej verejnosti formou webinárov, konferencií a konzultačnej činnosti
a sociálnej práce Sv. Alžbety, n.o. chceme prispieť k zlepšeniu vedomostí, ale aj praktických zručností a následne zvýšeniu compliance (spolupráce) populácie pri dodržiavaní opatrení a taktiež motivovať verejnosť k aktivitám
smerujúcim k zdravému životnému štýlu a tým aj k prevencii ochorení. Súčasťou projektu bude aj výskum. V rámci našich vedeckovýskumných aktivít chceme získaním a analýzou
epidemiologických ukazovateľov prispieť k objasneniu rizikových faktorov a k prevencii ochorení na populáciu. Ľuďom z regiónu budeme môcť poskytnúť bezplatnú kvalitnejšiu
diagnostiku zdravia pomocou InBody prístroja.

Dobrovoľný hasičský zbor
Ďurďové

ACENA

Nezisková organizácia Barbora
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Lefantovský malý kaštieľ
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Utopia
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SARAHS SK n.o.

Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia v cieľových obciach v rámci najmenej rozvinutých regiónov, Zníženie viacnásobného využívania jednorazových masiek, ktoré už
nezabezpečujú ochranu, Zníženie šírenia ochorenia COVID-19 prostredníctvom zvýšenej ochrany obyvateľstva, Ochrana zdravia marginalizovanej komunity, Zamedzenie neskorej
hospitalizácii pacientov s ochorením COVID-19 prostredníctvom oxymetrov, Prínos pre lokálnu ekonomiku v podobe zdravého obyvateľstva, Udržanie pracovných miest, ktorého základným
predpokladom je zdravie zamestnancov, Angažovanie miestnych/obecných komunít (aj marginalizovaných) a komunity dôchodcov, Prínos pre lokálnu ekonomiku znevýhodnených regiónov
v podobe ochrany zamestnancov, bez prerušenia pracovnej činnosti a ohrozenia podnikateľských subjektov, ktorých týchto zamestnancov zamestnávajú, Udržanie pracovných miest
prostredníctvom ochrany zdravia zamestnancov (menej PN, OČR, menej karanténnych OČR, menej trvalých následkov spôsobených ochorením COVID-19 – dýchavičnosť, únava a pod.)
Vytvorenie formalizovaného partnerstva so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Prehlbovanie spolupráce s Univerzitnou Nemocnicou Louisa Pasteura Košice.
Vytvorenie formalizovaného partnerstva so Slovenskou lekárskou komorou (SLK). Vytvorenie formalizovanej spolupráce s Krajským vakcinačným centrom ( KVC).
Bezprostredný úžitok realizácie aktivít projektu spočíva v ochrane a zachovaní národnej kultúrnej pamiatky (NKP) - huta Etelka, číslo ÚZPF2431/1, pre všetkých občanov SR, návštevníkov
zo zahraničia, pre miestnu samosprávu , pre organizácie mimovládneho sektora a aj pre malých podnikateľov z regiónu. Bez intervencií na jej ochranu, hrozí NKP zánik. Po zabezpečení
NKP a jej ochrane, dôjde k úplnej renovácii NKP a aj obnove priľahlých pozemkov a k vybudovaniu náčno zábavného TECHNO PARKU.
Účelom projektu je obnova časti južného krídla Kúrie v Horných Lefantovciach za účelom zriadenia expozícií, ktorého súčasťou budú tri expozície: I. Dejiny šľachtického rodu
Elephantyovcov - Lefantovskovcov a ďalších šľachtických rodov v Horných Lefantovciach, II. História technológií mlynárstva na Slovensku, III. História vynálezov amerických hudobných
nástrojov „Dobro“ a „National“ vynájdených Dopj(y)erovcami a rodiny Dopj(y)erovcov. Prínosom projektu bude zapojenie kultúrnej pamiatky do spoločenského života a podpora rozvoja
turistického ruchu v regióne. Ďalším prínosom bude budovanie pozitívneho vzťahu súčasníkov k osobnostiam, ktoré výraznou mierou prispeli k šíreniu dobrého mena Slovákov v zahraničí,
akým bola rodina Dopjerovcov – vynálezcov hudobných nástrojov Dobro a National. Medzi význámné osobnosti späté s dejinami Kúrie patrí aj jágerský arcibiskup Valent Bartakovič,
filantrop a významný cirkevný diplomat svojich čias.
Prínosom projektu bude posilnenie kapacít viacerých komunít a iniciatív, ktoré svoje aktivity sústreďujú do priestoru petržalského nábrežia Bratislavy, ich sieťovanie, hľadanie prienikov a
vytváranie spoločných aktivít. Cieľom je aj aktivizácia ďalších ľudí za účelom posilnenia miestnej občianskej spoločnosti.
Hlavným účelom projektu je rozšírenie kapacitného potenciálu objektu a skvalitnenie podmienok pre cieľové skupiny zasiahnuté pandémiou. Chceme docieliť rozvoj výrobných,
prezentačných a vzdelávacích foriem cez technologické vybavenie priestoru. Poskytnuté prostriedky žiadateľovi umožnia skvalitnenie existujúcej štruktúry dramaturgického programu,
kultúrnych a umeleckých podujatí, edukačných a inkluzívnych foriem, workshopových aktivít, vzdelávacích výletov a celkový rozvoj infraštruktúry a hnuteľného a nehnuteľného vybavenia s
cieľom zlepšenia propagácie a prezentácie regiónu na národnej i medzinárodnej úrovni.

Body

Odporúčaná výška
dotácie

78,5

19 620,00 €

78,5

15 228,00 €

78,5

49 966,20 €

78,5

49 968,00 €

78,0

49 500,00 €

78,0

24 994,80 €

78,0

37 980,00 €

78,0

37 422,00 €

Por.č.

Názov žiadateľa

Účel projektu

Body

Odporúčaná výška
dotácie

Účelom projektu je zásadné rozšírenie a skvalitnenie služieb pre ľudí užívajúcich drogy a/alebo pracujúcich v sexbiznise na bratislavskom Pentagone.
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Občianske združenie Odyseus

77,5

49 977,90 €

77,5

13 500,00 €

77,5

43 020,00 €

77,5

48 911,40 €

77,5

16 103,50 €

77,5

25 369,00 €

77,5

50 000,00 €

77,0

49 991,00 €

76,5

49 408,40 €

76,5

43 232,60 €

Výstavná sieň a inštalácia „Výstavy vozotajských-povozníckych artefaktov“ v historickom objekte. Účelom projektu je prezentácia tohto dávneho remesla komárňanských vozotajovpovozníkov, ktorí cez stáročia ťahali lode koňmi po Dunaji, vozili tovar aj cestujúcich po Európe.
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Komárňanský vozotajský, tradície
zachovávajúci spolok

Účelom projektu je rekonštrukcia budovy nachádzajúcej sa v obci Zlatá Baňa uprostred hôr – Slanských vrchov, vrátane revitalizácie jej okolia a vytvorenia zázemia pre športový klub a
nevyhnutnej „infraštruktúry“ v jej okolí, ktoré budú zároveň slúžiť pre širokú verejnosť na účely športového vyžitia a aktívnej rekreácie.
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Občianske združenie Zlatá Baňa
pre všetkých

Telovýchovná jednota Lehnice
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Miestna akčná skupina Bebrava
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Cykloklub Galata
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DFS Oščadnička
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Diadém – združenie záchrany
hradu Blatnica
,skratka združenia Diadém ZZHB
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Billiard club 8
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ENZO

Žiadateľ, ako telovýchovná jednota v obci Lehnice je gestorom aktívnych voľnočasových činností obyvateľstva amatérskeho športu a zastrešuje fyzický rozvoj školopovinnej mládeže.
Vzhľadom na to, že región je demograficky progresívny – je veľmi silné zastúpenie mladej generácie cca. 40 % z 2500 obyvateľov a je zastúpená aj početná marginálna skupina zastúpená
najmä mladou generáciou. Je nutné podporovať fyzické voľnočasové aktivity v aspekte zdravia, ale aj ako výchovný prvok ktorý spontánne podvedome vplýva na rozvoj pozitívnych
vlastností ako sú cieľavedomosť, vytrvalosť , disciplína a kolektivizmus ktoré dokážu eliminovať sociopatologické javy – užívanie drog, alkoholizmus a iné závislosti ktoré môžu viesť aj ku
kriminálnej aktivite. Druhým faktom je , že v dôsledku pandémie v aspekte obmedzenia sociálnych kontaktov vstúpol výrazne záujem o voľnočasové fyzické aktivity kde je nutné vytvoriť
podmienky na fyzický pohyb a zároveň zabezpečiť dostatočný priestor na túto činnosť. Účelom projektu je vytvoriť podmienky na tieto činnosti. Skvalitnením podmienok sa vytvorí jeden
centrálny areál na fyzické činnosti v regióne kde pod dohľadom žiadateľa sa bude možné sa fyzicky realizovať, a celá činnosť bude mať aj vpliv na rozvoj komunity v aspekte výchovného
efektu - rozvoja pozitívnych vlastností mladej generácie.
Projektom chceme prispieť k zníženiu šírenia nepravdivých informácií, zastaviť podvody na sociálnych sieťach, varovať mladšiu generáciu, ale taktiež poskytnúť informácie ako zabrániť
šíreniu takýchto správ a možnosť obrany pred podvodnými inzerátmi, falošnými e-shopmi, sexuálnym zneužívaním a inými nástrahami, ktoré v sebe ukrýva používanie internetu
a sociálnych sietí. Narastá početnosť a rozsah podvratných a nátlakových aktivít rôznych aktérov využívajúcich dezinformácie a propagandu s cieľom znefunkčniť alebo manipulovať
rozhodovanie u ľudí, ovplyvňovať ich mienku vo svoj prospech. Verejnosť je vystavená narastajúcemu šíreniu dezinformáciía konšpiračných teórií, ktoré môžu ohrozovať ľudské zdravie,
rozvracať súdržnosťspoločnosti alebo vyvolať verejné násilie a sociálne nepokoje. Týmo projektom sa chceme pokúsiť zamedziť šíreniu takýchto podvodných aktivít a nepravdivých
informácií.
Pumptrack je dráha vytvorená z terénnych vĺn a klopených zákrut tak, aby sa na nej dalo jazdiť aj bez pedálovania. Predovšetkým pohybom tela hore a dole na bicykli, takzvaným
“pumpovaním”, sa získava rýchlosť. Pumptrack je pre všetkých, mladých, starých, ženy aj deti, začiatočníkov ale pretekárov či skúsených jazdcov. Na vhodne vytvarovanom pumptracku,
môže pokročilý jazdec skákať z jednej vlny na druhú a začiatočník vlny len kopírovať a postupne sa zlepšovať. Jazdenie na pumptracku je jednoduché. Deti sú schopné naučiť sa jazdiť na
takejto dráhe v priebehu niekoľkých minút. Pumptrack pomáha zlepšiť stabilitu na bicykli, výbušnosť, rýchlosť reakcií, techniku jazdy a samozrejme kondíciu.
Účelom projektu je realizácia činností zachovania a prezentácie prírodného a kultúrneho dedičstva. V rámci projektu chceme zmodernizovať, rozšíriť a revitalizovať turistický chodník na
motívy Krížovej cesty. Lokalita kalvárie v Oščadnica je známa v širšom prihraniční, avšak samotný chodník a zastavenie je už staršieho dáta. Pôjde o nový atraktívny bod na križovatke
cyklotrás a turistických chodníkov v slovensko – poľsko - českom pohraničí. Aktivity budú spojené aj vo vy vyznačení tejto trasy novým, moderným spôsobom. Cieľom je vzbudenie záujmu
o využívanie nášho bohatstva, pritiahnutie turistov do regiónu (aj cezhraničných), ktorí nepoznajú históriu, tradície a prírodné bohatstvo nášho regiónu. Myslíme si, že týmto spôsob dôjde k
rozvoju predmetných hodnôt.
zamestnaním 11 osôb v roku 2021 dopomôcť v spolupráci s odborníkmi a so skupinami dobrovolných brigádnikov k plynulému pokračovaniu v záchrane NKP Hrad Blatnica, a tým podporiť
zamestnanosť i rozvoj cestovného ruchu v regióne

Budovanie spolupráce medzi jednotlivými regionálnymi sociálnymi skupinami – mládež, osoby v produktívom veku a seniori – primárne v Banskobystrickom regióne so sekundárnym
prierezom na oblasť celého územia Slovenskej republiky prostredníctvom športovej aktivity formou celoročne bodovaného turnaja. Spojenie rozdielnych generácií prostredníctvom športovej
aktivity pozitívne determinuje vzťahy medzi rozdielnými štruktúrami spoločnosti a rozvíja pochopenie a úctu medzi nimi. Spolupráca uvedených skupín spoločnosti bude rozvíjať v kontexte
mládeže a osôb v produktívnom veku pozitívny vzťah k seniorom – projekt ich bude viesť k úcte a k potrebne pomáhať tejto skupine, ale bude aj budovať súdržnosť v rámci dvoch
predmetných skupín spoločnosti. Sekundárny účel projektu bude spočívať vo vybudovaní nového spoločenského kolektívu zloženého zo väčšiny štruktúr spoločnosti.
Cieľom projektu je sprístupniť nielen občanom, ale aj návštevníkom obce, turistom, deťom z okolitých základných škôl ,ako aj deťom zo špeciálnych škôl ,históriu obce s naviazaním na
región a život a kultúru obyateľov navštevovanej lokality. Ide hlavne o takmer zabudnuté spôsoby práce v lese našimi predkami vykonávané obhospodarovaním prírode blízkym spôsobom,
splavovanie dreva , pltníctvo v obci a pod.

Por.č.
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Názov žiadateľa

KLÁŠTORISKO

Priateľ, o.z.

Účel projektu
Výstup je v rovine záchrany, reprezentácie kultúrnej atrakcie, ba odkazom pre ďalšie po blízkom okolí. Za devastáciu ochranných zásypov a torza kláštora „selfíčkármi“ môže nedostatok
vedomostí, nie zákazov. Týmto projektom bude podporený výskum najhodnotnejšej časti kláštorného komplexu – súbor objektov malej krížovej chodby, Cely predstaveného kláštora,
refektára, podpivničeného traktu konveršov a laikov. Bez identifikácie takýchto lákadiel je ziskovosť a konkurencieschopnosť v regióne zjavne nerovnomerná. Dôstojnejšia, i keď naďalej
výsadne nekomerčná prezentácia kultúrneho dedičstva môže do lokality zaviesť i záujemcov o turistiku mimo exponované rokliny. Inšpiratívne motívy nálezovej keramiky, knižné kovania
regionálnej identity autorskou adaptáciou do svojej tvorby umelcami, lektormi kurzov, chránených dielní môžu toto povedomie v podobe autorskej postprodukcie len rozšíriť. Pred
zadefinovaním investičného zámeru podlieha lokalita odborným, no nákladným štúdiám. Podporou realizácie a zdieľaním 3D fotoskenu kláštora získame všestranne použiteľný podklad pre
mnohé iné disciplíny, i vysúťažené ideové riešenia. Na pomocné práce a sprievodné podujatia je tu nadšenie a kontinuita viacgeneračných turnusov Stromu života (od r. 1983), kultúrne a
revitalizačné dianie, každoročne medializované, nevynímajúc obdobie pandémie.

Vo Vyšnom Klátove okr. Košice máme Komunitné centrum s rozsiahlym areálom, ktorý sa nachádza v chránenej oblasti orla krikľavého. Uvedomujeme si tento prírodný poklad a cítime
potrebu bdieť nad ním. V tejto oblasti sa zatiaľ nikto nestará o tento unikát. Vysadili sme už vyše 1000 stromov v areály, prevažne ihličnany. Orol prelietava nad naším areálom, sadne si na
plot. Minulý rok sme započali výstavbu pozorovateľne. V tomto projekte chceme dobudovať pozorovateľňu a propagáciou aj vlastnými aktivitami sprístupniť pozorovanie orla krikľavého.
Prínosom bude vytvorenie nového atraktívneho miesta oddychu a relaxu s možnosťou sledovania miestneho prírodného unikátu orla krikľavého pre návštevníkov/turistov – širokej verejnosti.

Body

Odporúčaná výška
dotácie

76,5

43 503,80 €

76,5

10 808,10 €

76,5

40 973,70 €

76,0

10 200,00 €

76,0

19 004,40 €

76,0

12 044,70 €

76,0

19 400,40 €

76,0

18 000,00 €

Rozvoj neziskovej organizácie a využitie inovatívnych foriem pomoci a podpory rodín a dostupnejšie služby pre rodiny aj v čase pandémie, počas obmedzenia pohybu, zhoršenia
zdravotného stavu dieťaťa a obavy rodičov z nákazy. Proinkluzívny postoj k rodine s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením šírením osvety a vzdelávania odborníkov, učiteľov, verejnosti.
Predchádzanie sťahovaniu rodín do veľkomiest, čo môže spôsobiť odliv občanov z regiónu, ale aj väčšia sociálna izolácia a inštitucionalizácia pre rodinu a dieťa samotné.

118

Centrum včasnej intervencie
Trenčín, no.
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SÝKORKA n.o.
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Občianske združenie NÁDEJ
Slovenská Ľupča

Zabezpečenie prevencie progresii ochorení pľúc a zníženie rizika transportu chorých klientov do nemocníc, resp. zabezpečenie rekonvalescencie prijímateľa sociálnej služby po prekonaní
ochorenia COVID- 19. Udržiavanie a zlepšenie zdravotného stavu prijímateľov sociálnych služieb- prevencia respiračných ochorení/dlhodobá podporná liečba/ rekonvalescencia/podporné
aktivity. - individuálny systém práce s klientom prostredníctvom využitia vhodných zdravotníckych/podporných pomôcok.
Cieľom nášho projektu je presadzovanie zdravého životného štýlu a udržiavania sa vo forme aj v staršom veku v našom domove pre seniorov. Chceli by sme vyplniť voľný čas seniorom čas
plnohodnotne, zapojením ich do jednoduchých prác rozvíjajúcich ich jemnú motoriku, pozostávajúcich zo starostlivosti o kvety, zeleninu alebo trávaním času v príjemnom prostredí
v exteriéri domova, cvičením na účelových posilňovacích strojoch, zameraných priamo na rozvoj fyzických dispozícií seniorov.
Účelom je podporiť a zvýšiť
kvalitu každodenného života seniora-prijímateľa sociálnej služby v domove. Zabezpečiť a ochraňovať jeho sociálne blaho, umožniť jednotlivcovi rozvoj osobnosti, zachovávať ľudskú
dôstojnosť, aktivizovať seniorov podľa ich schopností a možností, pritom prihliadať na ich individuálne potreby. Na základe naplnenia kapacity miest v domove pre seniorov NÁDEJ sa
podarí stabilizovať aktuálne pracovné miesta s cieľom vytvárať nové pracovné miesta pre zamestnancov s pribúdajúcim počtom prijímateľov sociálnej služby – seniormi.

Zriadiť špeciálnu izbu vybavenú zdravotníckymi pomôckami pre klientov s COVID 19 alebo po jeho prekonaní, aby sa mohli vrátiť do plnohodnotného života.
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Nezábudka, n.o.

DONJON, o.z.

Vytvorenie 3 nových stálych expozícií múzea na všetkých podlažiach budovy. Technické aj vizuálne zlepšenie stavu hradu, zvýšenie zastrešených a funkčných budov (južná vstupná bašta,
renesančné delostrelecké opevnenie – budova s voziarňou) o budovu župnej väznice.
Zmiernenie sociálnych a vekových rozdielov v obci Cífer a v Trnavskom regióne akoi i zachovanie kultúrneho dedičstva a identity obce Cífer
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Folklórna skupina Cífer

Por.č.

Názov žiadateľa
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Centrum Slniečko, n. o.
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Združenie ochrancov genofondu
ohrozených rastlín občanske
združenie (ZOGOR o.z.)
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Šamorínčan. o.z.

Občianske združenie SaUvedom
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Senior plus n.o.
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Občianske združenie Gaudium
Bobrov

130

Občianske združenie – Jahodná
pri Dunaji

131

PreRegión n.o.

132

občianske združenie Cesty
mladých

133

Zariadenie pre seniorov a ZOS
Adonis, n.o.

Účel projektu
Obete domáceho násilia sú skupinou obyvateľov, pri ktorých je potrebná pomoc odborníkov, ktorí obeti pomôžu prekonať strach z jej ďalšieho života. Vplyvom násilia sa obete ocitajú pre
nich v neriešiteľnej situácii, ktorá obmedzuje ich život po viacerých stránkach, čo má za následok zníženú životnú úroveň obete. Násilie, ktorému je obeť vystavená, môže spôsobiť jej
sociálnu izoláciu a následne má negatívny dopad na život obete. Účelom projektu je poskytnutie pomoci a podpory obetiam domáceho násilia s cieľom zvýšiť ich životnú úroveň,
predchádzať sociálnemu vylúčeniu a eliminovať negatívne dôsledky domáceho násilia. Výsledkom projektu a jeho samotným prínosom je zmena životnej situácie cieľovej skupiny,
skvalitnenie života, a to predovšetkým prostrdeníctvom komplexnej odbornej práce.
Projekt sa zameriava na uchovanie tradičných ohrozených odrôd ovocných drevín a iných kultúrnych plodín prostredníctvom údržby a rozvoja genofondového sadu. Projektom sa docieli
možnosť zachovať pre súčasné a budúce generácie ukážku pôvodných rastlinných druhov regiónu Gemer – Malohont, či už v rámci študijných alebo turistických ciest za spoznávaním
slovenských regiónov
Po realizácii projektu dôjde k zvýšeniu informovanosti občanov o výkone samosprávnych funkcií volenými politikmi ako aj k zvýšeniu samotnej angažovanosti občanov na chode a živote
mesta Šamorín. Realizovaním programu sa predpokladá postupné odbúravanie národnostných bariér medzi občanmi mesta ako aj bariér ktoré vznikajú ako dôsledok prílivu nových
obyvateľov: „starousadlíci“ vs „prisťahovalci“Žiadateľ tiež očakáva skvalitnenie systémov a optimalizáciu procesov v rámci cieľovej skupiny s primárnym cielením na mesto Šamorín a
blízke obce, zlepšenie prístupu k informáciám o verejnej správe ako aj zvyšovanie účasti občanov na správe vecí verejných v meste Šamorín. Žiadateľ má tiež za cieľ predstaviť občanom a
samospráve mesta možnosť zapojenia moderných aplikácií pri správe vecí verejných a tak zvýšiť participáciu občanov na správe mesta. Po realizácii projektu dôjde k vytvorenie hlbšej
spolupráce slovensko-maďarských neziskových organizácií medzi sebou, ako aj posilneniu vzťahov sektora MNO a samosprávy mesta Šamorín. Naše rozvojové zámery budú akcelerované
verejným tlakom vytvorením vďaka informačným a vzdelávacím aktivitám v rámci implementácie projektu.
Občianske združenie dáva dôraz na práci s mladými ľuďmi, ktorí veria v potrebu ochrany klímy, ktorí veria, že budúcnosť je cirkulárna. o.z. SaUvedom tvorí už tretím rokom 17
dobrovoľníkov, ktorí svojimi dobrovoľníckymi aktivitami a odbornými kapacitami svoju činnosť lokalizujú najmä v reuse centre - Baterkáreň Trnava - čím združenie zasahuje najmä ľudí so
záujmom o klimatické zmeny a ochranu životného prostredia, udržateľný život. Priestor Baterkáreň obsahuje reuse centrum, Požičovňu vecí, opravovne a veľmi chýba komunitná Zdielaná
dielňa. Tá má silný komunitný a sociálny charakter, zároveň podporuje myšlienku obehovej ekonomiky v praxi. Vytvorením priestoru Dielne sa vytvorí i možnosť pre stretávanie a činnosť
dobrovoľníkov. Dobrovoľníci združenia pokrývajú množstvo aktivít (redakcia, správy, organizácia podujatí, tvorba podcastov a videí atď.) - ich profesionalizáciou, rozvojom a vzdelávaním
členov vybudujeme ďalšie kapacity pre nielen pre dobrovoľníctvo v kraji, ale najmä pre zvyšovanie odbornosti a kompetencie v oblasti ochrany životného prostredia a obehovej ekonomiky,
ktorých je na Slovensku citeľný nedostatok. Zároveň tak budovanie pracovné návyky mladých ľudí, prepájame ľudí a organizácie pre zdieľanie vedomostí a personálnych zdrojov, pretože
veríme, že len spoločnými silami dokážeme, že existuje nádej na zelenšiu budúcnosť. Účelom projektu je taktiež zmerať dopad činnosti žiadateľa na zlepšovanie životného štýlu a zvyšovanie
životnej úrovne dotknutého obyvateľstva.
Prechádzanie sociálneho vylúčenia a tým začlenenie do majority, podpora rovnosti a príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených skupín- šancou pre záujemcov o opatrovanie
rómskeho pôvodu- vytvorenie 5 nových pracovných miest s podporou dotácie z výzvy MIIRI SR s cieľom dlhodobej udržateľnosti a dlhodobej podpory začlenenia sa vybraných uchádzačov.
Revitalizácia významnej aleje v obci. Predĺženie životnosti stromov tohto historicky významného areálu z 19. storočia. Zvýšenie bezpečnosti návštevníkov pri peších vychádzkach
odstránením potenciálnych rizík súvisiacich so starými stromami. Taktiež vybudovaná nová bezpečná, účelová a prístupná okruhová prechádzková trasa s krásnymi výhľadmi na panorámu
Tatier a Oravské Beskydy. A revitalizácia miesta historického morového cintorína s kaplnkou.
Účelom projektu je vytvoriť vhodné podmienky na zachovanie identity, rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo obce a regiónu. Výsledkom realizácie projektu bude obnovený
kostolný park v centre obce Jahodná, v blízkosti rímskokatolického kostola, ktorý je dominantnym prvkom kultúrneho dedičstva obce. Bezprostredný úžitok z úspešne realizovaného projektu
bude mať obyvateľstvo obce ako aj mimovládne neziskové organizácie, nakoľko cieľom je obnoviť priestor tak, aby mohol byť vhodným miestom na rôzne komunitné, spoločenské a
kultúrne podujatia. Po rekonštrukcii parku sa vytvorí vonkajší ucelený priestor na realizáciu menších kultúrnych podujatí, spomienok, koncertov a budú môcť v ňom realizované aj
náboženské obrady. Obnovený park budú môcť využívať aj deti a mládež na výchovno-vzdelávacích aktivitách organizovaných školou. Obnovený park bude vhodným miestom aj na
realizáciu spoločných cezhraničných podujatí medzi družobnými partnermi.
Účelom projektu je podpora, rozvoj a hlavne zachovávanie umeleckej práce tradičných remesiel našich predkov. Vyzdvihnúť prednosť remeselníctva, ktorou je kvalitná ručná práca, čím sa
odlišuje od dnešnej menej kvalitnej sériovej, strojovej výroby, ale aj od nekvalitnej práce „fušerov“. Táto črta stavovskej hrdosti z obdobia našich predkov, že remeselník vykonáva len svoju
prácu, by mala byť vyzdvihovaná a zachovávaná aj v súčasnosti. Organizácia Pre Región dlhodobo mapuje potreby a postavenie remeselníkov, či regionálnych producentov. Najmä rozsah
podpory, ktorej sa im dostáva od miestnych územných samospráv, kde jednotlivý remeselníci , či producenti pôsobia. Je smutné konštatovať, že väčšina obcí, svojich občanov-remeselníkov
nepodporuje. Chápeme súčasnú zložitú situáciu obcí a miest v čase pandémie. Ale presne také zložité časy prežívajú aj malí-miestni remeselníci a je treba ich podporiť. Ak všetci, ktorí
môžeme nebudeme pomáhať svojimi ľudskými, či materiálnymi možnosťami zachovávať hodnoty remeselníctva, tak remeselníctvo začne vymierať. Preto podporou malých remeselníkov
zvonárov a zvonkárov prostredníctvom zabezpečenia potrebného vybavenia k remeselnej činnosti zabezpečíme pokračovanie a rozvoj remeselníctva zvonkárov a zvonárov, ktorí chcú
odovzdávať svoje skúsenosti mladšej generácii. Vážime si stareckú múdrosť a chuť odovzdávať svoje skúsenosti remeselníctva mladšej generácii. Preto veríme, že podporou týchto
remeselníkov dosiahneme zachovávanie umeleckej práce tradičných remesiel našich predkov, prispejeme k rastu lokálnej ekonomiky, vytvoríme alebo udržíme pracovné miesta,
zaangažujeme a zvýšime záujem miestnych komunít podporovať umeleckú prácu tradičných remesiel našich predkov. Podporíme a zviditeľníme potenciál ľudských zdrojov, ktoré sú
prínosom pre lokálnu ekonomiku.
Realizáciou projektu v Lozorne sa zlepší východisková situácia mladých ľudí žijúcich v prostredí marginalizovaných rómskych komunít a to predovšetkým v oblasti sociálnej inklúzie.
Vzájomnou interakciou detí a mládeže z MRK a mladých dobrovoľníkov z Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa v bezpečí komunitného priestoru Edubox sa podarí "búrať" predsudky voči
Rómom medzi mladými z iných socio-ekonomických skupín a tiež sa zvýši dôvera Rómov voči majorite, čo prispeje k celkovému zlepšeniu postavenia mladých Rómov. Vďaka aktívnej
pomoci študentov – dobrovoľníkov v Eduboxe si mladí Rómovia zlepšia svoje vedomosti a schopnosti, budú lepšie pripravení na vyučovanie a následne tak na trh práce.
Účelom projektu je vybudovanie Komunitného centra, kde sa budú môcť stretávať naši seniori s obyvateľmi okolitých obcí a s klientmi iných sociálnych zariadení, aby sme zmiernili
sociálnu exklúziu seniorov a aktívne spájali komunity rôznych vekových skupín a tak znížili pocit osamelosti a nepotrebnosti.

Body

Odporúčaná výška
dotácie

76,0

31 077,00 €

76,0

44 991,00 €

76,0

38 145,70 €

75,5

38 475,00 €

75,5

12 916,00 €

75,5

22 500,00 €

75,5

39 887,30 €

75,5

37 582,80 €

75,0

23 380,87 €

75,0

17 755,20 €

Por.č.

Názov žiadateľa

134

Cernunnos

135

Partnerstvo BACHUREŇ

Účel projektu
Účelom projektu je pomocou vybudovania altánku napomáhať rozvoj regióna a podporiť rozvoj domáceho a zahraničného cestovného ruchu. Implementácia vo veľkej miere zlepší využitie
turistických atrakcií na dotknutom území, ako aj v regióne. Účelom projektu je pomocou výstavby altánku rozšíriť zelenú infraštruktúru v dotknutom regióne, kde sa nachádza CHKO
Latorica a chránené vtáčie územie s náučným chodníkom. Vybudovaním altánku, ktorý bude slúžiť nie len ako útočisko pred nepriaznivým počasím, sa vytvorí priestor na organizovanie
rôznych prednášok, premietaní a akcií v exteriéri. V rámci premietania sa plánuje návštevníkom poukázať na bohatú flóru a faunu tohto územia. Altánok vytvorí možnosť aj pre výstavy
rôznych fotografii, ktoré návštevníci vyhotovia počas návštevy dotknutého územia. Výsledkom projektu bude pre obyvateľov a turistov vytvoriť komplexný priestor pre aktívne strávenie
voľného času a zlepšiť kvalitu života v obci i v regióne.
Účelom projektu je rozvoj turistickej infraštruktúry v malebnom prostredí, revitalizácia a dobudovanie verejne dostupnej doplnkovej infraštruktúry, výsledkom čoho bude prílev turistov do
regiónu.

Body

Odporúčaná výška
dotácie

75,0

17 644,90 €

75,0

42 395,40 €

