MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO
Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
_________________________________________________________________________

Na 12. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 09.11.2015
K bodu rokovania číslo: 7

Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta
o dotácie

Predkladá : Árpád Horváth
Spracoval: Ing. Rigó Marián

Uložené prerokovať v komisiách:
-

Komisia finančná a majetku mesta
Komisia podnikateľská, poľnohospodárstva a rozvoja mesta
Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a energetického hospodárstva

Materiál obsahuje: tematický materiál
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1. Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. xxx/2015
k informatívnej správe o podaných žiadostiach mesta o dotácie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
A. Berie na vedomie
1. Informatívnu správu o podaných žiadostiach mesta o dotácie
xxx/2015 sz. határozat
Gúta Város pályázatairól szólo informatív jelentéshez
Gúta Város Képviselő – testülete
A. Tudomásul veszi
1. Gúta város pályázatáiról szóló információs jelentést

2. Tematický materiál: v prílohe
3. Dôvodová správa:
Materiál bol vypracovaný v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Kolárove
č. 19/2015 zo dňa 26.01.2015, v ktorom bolo schválené predkladanie informácie
o projektoch mesta na každé zasadnutie mestského zastupiteľstva.
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PODANÉ ŽIADOSTI
Účel projektu:
Poskytovateľ:
Výdavky projektu:
Žiadaná suma dotácie:
Vlastné zdroje:
Stav:

Bezplatný energetický audit budovy MsÚ
Nadácia Pontis
2.500,00 €
2.500,00 €
0,00 €
Žiadosť nebola schválená.

Účel projektu:
Poskytovateľ:
Výdavky projektu:
Žiadaná suma dotácie:
Vlastné zdroje:
Stav:

Zateplenie administratívnej budovy Kostolné námestie 32
Environmentálny fond SR
248.114,39 €
200.000,00 €
48.114,39 €
Žiadosť bola podaná – momentálne sa posudzuje .

Účel projektu:
Poskytovateľ:
Žiadaná suma dotácie:
Stav:

Podpora kultúry na území mesta – V. ročník Vínnej uličky
Nitriansky samosprávny kraj
1.700,00 €
Žiadosť bola podaná .

Účel projektu:
Poskytovateľ:
Žiadaná suma dotácie:
Stav:

Podpora športu na území mesta – Jesenný športový deň
Nitriansky samosprávny kraj
1.700,00 €
Žiadosť bola podaná.

Účel projektu:
Poskytovateľ:
Žiadaná suma dotácie:
Stav:

Obnova národných kultúrnych pamiatok na území NSK
Nitriansky samosprávny kraj
3.320,00 €
Žiadosť bude podaná 30. októbra 2015 .

Účel projektu:

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu
Komposter (700 litrový) – 2688 ks
Komposter (900 litrový) – 5 ks
Obecný štiepkovač – 1 ks
Elektrický komposter - 10 ks
Veľkoobjemový komposter ( 5100 litrový ) – 6 ks
Kampaň na predchádzanie vzniku bioodpadu
Poskytovateľ:
Operačný program Kvalita životného prostredia
Žiadateľ:
Združenie Dolný Žitný ostrov
Výdavky projektu za mesto: 444.220,70 €
Žiadaná suma dotácie:
422.009,66 €
Vlastné zdroje mesta:
22.211,04 €
Stav:
Žiadosť sa pripravuje.
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AKTUÁLNE VÝZVY
1. ZDROJE EURÓPSKEJ ÚNIE
OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Ku dňu vypracovania informatívnej správy bolo v rámci operačného programu Kvalita
životného prostredia zverejnených celkovo 5 výziev, konkrétne:
1. Výzva zameraná na kanalizácie, ČOV a vodovody – projekt podala ZVS a.s.
2. Výzva zameraná na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovanej
záchrannej techniky – nie je určená pre samosprávy
3. Výzva zameraná na prieskum environmentálnych záťaží – mesto nepatrí medzi
oprávnených žiadateľov
4. Výzva zameraná na monitorovanie environmentálnych záťaží - mesto nepatrí medzi
oprávnených žiadateľov
5. Výzva zameraná na sanáciu environmentálnych záťaží - mesto nepatrí medzi
oprávnených žiadateľov
Na mesiac október bolo plánované zverejnenie výzvy zameranej na zvýšenie miery
zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu – do
tejto výzvy sa mesto prihlási prostredníctvom združenia Dolný žitný ostrov.

OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE
V septembri 2015 bolo zverejnené oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o nenávratný
finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie vo vymedzených oblastiach verejného obstarávania.
Mesto Kolárovo podalo žiadosť o príspevok dňa 22.10.2015 pre piatich uchádzačov
o zamestnanie s termínom nástupu od 1.11.2015 na 9 mesiacov. Dňa 27.10.2015 bola
podpísaná dohoda o poskytnutí finančného príspevku v celkovej výške 23.119,20 €.
V súčasnosti sa pripravuje ďalšia žiadosť o poskytnutie príspevku pre 3 uchádzačov
s termínom nástupu 1.12.2015.
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2. ZDROJE ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Obnovme si svoj dom
Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho
rozpočtu na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.Dotácie v rámci
dotačného systému ministerstva sa na účel určený zákonom poskytujú v
podprogramoch, ktorých členenie je uvedené v smernici o poskytovaní dotácií v
pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
V programe Obnovme si svoj dom ide o tieto podprogramy:
podprogram 1.1 : Obnova kultúrnych pamiatok.
podprogram 1.2 : Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho
dedičstva.
podprogram 1.3 : Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany
pamiatkového fondu.
podprogram 1.4 : Obnova a konzervácia torzálnej architektúry a historických parkov.
podprogram 1.5 : Národný cintorín v Martine.
Spoluúčasť : minimálne 5 % z celkového rozpočtu projektu
Termín podania žiadosti : 10. november 2015
Objem disponibilních prostriedkov: podľa štátneho rozpočtu

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu duševného zdravia
Cieľom verejnej výzvy je podpora programov, iniciatív a aktivít zameraných na oblasť
duševného zdravia, ktoré súvisia s plnením „Plánu realizácie úloh Národného programu
duševného zdravia na obdobie rokov 2014 – 2015“.
Okruhy podpory v oblasti duševného zdravia pre rok 2015 sú:
a) Podpora zariadení poskytujúcich psychiatrickú starostlivosť pri uplatňovaní
moderných trendov liečby v súčasnej psychiatrii.
b) Realizácia preventívno-edukačných kampaní so zameraním sa na problematiku
duševného zdravia, boj s depresiou, prevenciu suicídií, destigmatizáciu.
Termín podania žiadostí : 14.12.2015
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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom rozpočtu ministerstva v roku
2016.
Účel dotácie:
Zabezpečenie športovej reprezentácie, výber a príprava športových talentov, rozvoj
športových odvetví
Športová príprava vybraných športovcov a športových kolektívov
Poskytnutie finančnej odmeny pre športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2015 a pre
trénerov mládeže, ktorí sa rozhodujúcou mierou podieľali na príprave juniorských športovcov,
úspešných v roku 2015
Organizovanie významných medzinárodných športových podujatí na území SR
Materiálno-technické zabezpečenie športovej reprezentácie SR
Projekty vo všeobecnom záujme (bežné výdavky)
Projekty vo všeobecnom záujme (športová infraštruktúra osobitného významu)
Projekty vo všeobecnom záujme (rekonštrukcia, modernizácia a budovanie futbalových
štadiónov)
Zapojenie deti a mládeže do pohybových aktivít
Termín predloženia žiadostí: 20.11.2015

3. PROGRAMY CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
MEDZINÁRODNÝ VYŠEHRADSKÝ FOND – MALÉ GRANTY
Medzinárodný vyšehradský fond podporuje projekty zamerané na kultúrnu, vedeckú a
výskumnú spoluprácu, výmenné pobyty medzi mladými, vzdelávanie, cezhraničnú spoluprácu
a podporu cestovného ruchu.
Oprávnený žiadateľ: mimovládne organizácie, neziskové organizácie, obce, školy a iné
verejné inštitúcie.
Podporované aktivity:
•
•
•
•
•
•

kultúrna spolupráca,
vedecké výmeny a výskum,
školstvo,
výmeny mládeže,
cezhraničná spolupráca
propagácia cestovného ruchu.

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 6 000 EUR
Rozpočet na rok 2015: 640 000 EUR
Uzávierka prijímania žiadosti: 1. 12. 2015

7

4. TUZEMSKÉ GRANTOVÉ SCHÉMY
NADÁCIA EKOPOLIS – ZELENÉ OÁZY
Grantový program Zelené oázy podporuje vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky
hodnotných lokalít a trás.
Ľudia s aktívnym prístupom k životnému prostrediu môžu už desiaty rok zveľaďovať verejné
priestory miest a obcí s využitím grantového programu Zelené oázy. Teraz spoločnosť
SLOVNAFT, a.s., v spolupráci s Nadáciou Ekopolis rozdelí sumu 56 000 eur medzi ďalšie
projekty, ktoré sú zamerané na podporu komunít a zveľaďovanie verejných priestorov miest a
obcí. Jedným z hlavných cieľov programu je aj rozvoj dobrovoľníctva. Uzávierka prijímania
žiadostí o grant je 7. decembra 2015.
Grantový program Zelené oázy podporuje vytváranie, obnovu alebo oživenie ekologicky
hodnotných lokalít a trás. O grant môžu žiadať registrované mimovládne neziskové
organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času a komunitné centrá, a tiež
priamo mestá a obce. Program je zameraný aj na podporu spolupráce a partnerstiev na
lokálnej úrovni. Finančné prostriedky môžu byť použité na materiál na výsadbu a úpravy
terénu, náradie a iné potreby, chovný materiál a mobiliár a prvky zasadené do verejných
priestranstiev, ktoré sú v súlade s environmentálnym zámerom projektu.

NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA - ŠKOLA RODINNÝCH FINANCIÍ
Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 8. ročník grantového kola projektu Škola rodinných
financií na rok 2016 s cieľom rozvíjať finančnú gramotnosť občanov a tým pomôcť zlepšiť
životnú úroveň v rodinách a zaviesť finančné vzdelávanie do rodín, komunít a k sociálne
slabším vrstvám.
O finančnú podporu môžu požiadať nasledovné typy organizácií:
-

mimovládne organizácie, samosprávy, cirkevné inštitúcie, rozpočtové a príspevkové
organizácie s právnou subjektivitou
za organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie)
žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie)
o finančnú podporu sa môže uchádzať organizácia, ktorá zapojí lektora, ktorý preukáže
osvedčenie "lektor ŠRF"

Cieľová skupina grantov:

-

Osoby nad 15 rokov – mládež, študenti, mladí ľudia, deti odchádzajúce z detských
domovov,
rodičia, mamičky na materskej dovolenke, nezamestnaní,
klienti komunitných centier, arcidiéznych charít, krízových centier

-

občania zo sociálne znevýhodneného prostredia,
verejnosť, seniori

-

Max. výška grantu : 2 150 €
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NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA – ZELENÉ VZDELÁVANIE
Grantový program “Zelené vzdelávanie” je jeden z nových grantových programov Nadácie
plánovaných na rok 2015. Jeho cieľom je podpora vzdelávania detí v oblasti životného
prostredia a ekológie. Verejnoprospešná ekologicky zameraná aktivita detí, ich vzdelávanie v
oblasti starostlivosti o rastliny a živočíchov a vôbec podpora eko-myslenia detí sú veľmi
dôležitou stánkou edukácie detí, obzvlášť v dnešnej modernej spoločnosti.
Žiadateľ: Materské školy, základné školy, občianske združenia a neziskové organizácie
podporujúce ekologické vzdelávanie detí.
Maximálna suma podpory: 2.000 € á projekt
Realizácia projektov: november 2015 – október 2016 (projekt môže mať i kratšie trvanie,
avšak v danom časovom rozpätí).

NADÁCIA COOP JEDNOTA – NECH SA NÁM NETÚLAJÚ
Do grantového programu sa môžu zapojiť všetky organizácie, fyzické osoby, združenia,
základné a umelecké školy, centrá voľného času a iné subjekty, ktoré splnia podmienky účasti
a zašlú vyplnený formulár s popisom súťažného projektu na adresu COOP Jednoty podľa
časového harmonogramu uvedeného v priložených podmienkach projektu.
Predložené projekty musia byť zamerané na zmysluplné trávenie voľného času
školopovinných detí, so zameraním na podporu pohybových aktivít v zdravom prostredí, ako
aj na kultúrnu a umeleckú oblasť a hľadanie a rozvíjanie mladých talentov.
Finančná náročnosť projektu, na ktorý je určený grant, by nemala prekročiť sumu 1 500 €.
Projekty z každého regiónu majú šancu na udelenie grantu. Hodnotiaca komisia bude pri
výbere zohľadňovať regionalitu a z každého kraja vyberie najmenej jeden projekt. Pokiaľ z
niektorého kraja nedostaneme súťažný projekt, peniaze sa prerozdelia v prospech ostatných
krajov.
Záujemcovia o udelenie finančného grantu musia vyplniť a zaslať formulár s popisom
súťažného projektu na COOP Jednotu, spotrebné družstvo v príslušnom regióne v termíne
od 02. 11. 2015 do 29. 02. 2016(rozhodujúci je dátum odoslania).

V Kolárove ,dňa 28. októbra 2015
Vypracoval: Ing. Rigó Marián

