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Ešte jeden projekt: Poznáš svoj región?

Aj Orava na stránke: www.e-regions.eu

Na začiatok roka
Sme prakticky ešte stále na začiatku
posledného roka plánovacieho obdobia
2007 – 2013 a vznikajú otázky, či je to
dobré, alebo zlé, čo to znamená pre potenciálnych žiadateľov, či budú výzvy,
aké bude nové plánovacie obdobie...
Z doterajšieho vývoja nemusíme byť
sklamaní. Sú zverejnené výzvy pre podnikateľské subjekty v OP KaHR, možno
tiež využiť výzvy z PRV na podporu
cestovného ruchu (napríklad pre tých,
ktorí chcú riešiť ubytovanie do 10 lôžok
i pre tých, ktorí hospodária v lesoch).
Predpokladáme, že v priebehu roka
2013 budú ešte vyhlasované ďalšie výzvy, aj keď sa nedá predpokladať na
ktoré oblasti podpory a v ktorých operačných programoch. Tak ako dosiaľ
budeme o nich informovať včas, a každému záujemcovi poskytneme informácie, poradenstvo a konzultácie bezplatne, ako ste na to zvyknutí.

Treba však myslieť i na budúcnosť
a preto sme s potešením zaregistrovali,
že CKO dňa 28. februára 2013 zverejnil
dotazník, ktorým chce zistiť názory verejnosti. Dotazník je zameraný na
prípravu programového obdobia
2014 - 2020. Jeho cieľom je zhromaždiť názory a príspevky verejnosti na
aktuálne otázky týkajúce sa využívania
fondov EÚ v programovom období
2014 - 2020. Výsledky verejnej konzultácie budú využité pri spracovaní Partnerskej dohody SR na roky 2014 –
2020. Pomôžte aj vy pri príprave budúceho plánovacieho obdobia.

Vyplňte dotazník
K dotazníku je najjednoduchší prístup
cez internetovú stránku:
http://www.nsrr.sk/aktuality/?&id=910
kde je link cez ktorý sa dostanete na
jednoduchý formulár elektronického
dotazníka. Vopred ďakujeme.

Mestá a obce opäť
môžu žiadať až 10 000 € na záchranu
a obnovu historických a kultúrnych
pamiatok, kultúrne podujatia, ale aj
viac zelene. Podporujú sa:
- organizácia kultúrnych podujatí, ktoré
rozvíjajú záujem obyvateľov a návštevníkov o miestne tradície a zvyky, podporujú lokálny kultúrny život a cestovný ruch;
- záchrana a obnova historických
a umeleckých pamiatok, ktoré chátrali
alebo im hrozí škoda;
- ochrana prírodného bohatstva v obci
alebo jej okolí formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít na záchranu
vzácnej flóry či fauny, odstraňovaním
nelegálnych skládok, podporou separácie komunálneho odpadu a pod.
Dôležitým kritériom pri výbere
úspešných projektov bude miera zapájania širšej miestnej komunity, dobrovoľníkov, miestnych podnikateľov, spoluprácu lokálnych organizácií a inštitúcií a pod. Oprávnení žiadatelia
o grant sú len subjekty s právnou
subjektivitou: - samospráva – obec /
mesto / - mimovládne organizácie - nadácie, občianske združenia, neziskové
organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy - so
súhlasom samosprávy
Každý predložený projekt musí odporučiť starosta alebo primátor príslušnej obce/mesta (aj v prípade, ak projekt podáva obec alebo mesto). Na jeden projekt je možné poskytnúť grant
od 2 000 eur do maximálne 10 000 eur.
Zasielanie projektov – len elektronicky: Najneskôr do 15. apríla 2013.
Registrujte sa na stránke nadácie Pontis: www.darca.sk. Pri registrácii si
zadajte vlastný login a heslo, následne
vyberte Darca: Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis a Program: SLSP Grant. program Obce bližšie
k vám 2013.

Sme súčasťou Integrovanej siete agentúr pri Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR. Prispievame k rozvoju celého regiónu Orava v okruhu zriaďovateľskej pôsobnosti.
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Zdroje na školské
knižnice – 50 tis. €

cií v rámci zachovania a znovu objavovania spoločnej histórie v poľsko-slovenskom pohraničí. Hlavným cieľom je
prispieť k sociálnemu a ekonomickému
rozvoju cezhraničného regiónu prostredníctvom budovania sieti spolupráce
medzi slovenskými a poľskými partnermi v oblasti rozvoja cestovného ruchu pri zachovaní tradícií a kultúrneho
dedičstva tohto územia.
Spolupracujeme s OZ PROGRESSUS
SLOVAKIA a chceme upozorniť, že
na internetovej stránke, ktorá vznikla
v rámci realizácie projektu je možné
propagovať i mestá a obce z Oravy.
Adresa stránky je: www.e-regions.eu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky vyčlení
finančné prostriedky v celkovej sume
50 000 eur na podporu a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov.
Rezort v týchto dňoch zverejnil výzvu
na predloženie žiadostí o financovanie
rozvojového projektu Elektronizácia a
revitalizácia školských knižníc. Jeho
cieľom je podporiť aktivity zamerané na
aplikáciu informačných a komunikačných technológií, internetizáciu školských knižníc či zvyšovanie čitateľskej
kultúry žiakov. Podľa ministra Dušana
Čaploviča „projekt pomôže skvalitniť
knižnično-informačné služby žiakom,
pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, prípadne členom miestnej
komunity.“
Záujemcovia môžu predkladať svoje
žiadosti do 15. apríla 2013 odboru
školstva príslušného obvodného úradu
v sídle kraja, pričom projekt sa musí
uskutočniť v období od 1. septembra
2013 do 30. novembra 2013. Žiadateľ
môže predložiť len jeden projekt. Maximálna výška príspevku na jeho realizáciu je 3 tisíc eur, potrebná je však
minimálna spoluúčasť zriaďovateľa
alebo iných osôb najmenej 5 % z celkových nákladov. Z pridelených prostriedkov môže škola zakúpiť napr. počítačovú zostavu do školskej knižnice,
tlačiareň, čítačku čiarových kódov či
knihy v printovej alebo digitálnej forme.
Projekty bude posudzovať odborná
komisia, ktorá vyhodnotí ich využiteľnosť vo výchovno-vzdelávacej činnosti,
ako aj účasť žiakov, rodičov a miestneho obyvateľstva v projekte. Dôraz sa
bude klásť aj na ekonomickú efektívnosť, kreativitu a inovatívne prvky.

V rámci cezhraničného programu PLSK vznikol zaujímavý projekt Občianského združenia PROGRESSUS
SLOVAKIA. Projekt sa zameriava na
budovanie siete partnerských organizá-

Výzvy v OP KaHR
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast má aktuálne
otvorené výzvy, ktoré môžu použiť na
financovanie svojho rozvoja malé,
stredné a mikro podniky.
Výzva KaHR - 111SP-1201
Opatrenie 1.1 - Inovácie a technologické transfery – Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách. Termín predkladania
žiadostí: 26. apríla 2013
Výzva KaHR - 111DM-1301
Opatrenie 1.1 - Inovácie a technologické transfery – Schéma na podporu
zavádzania inovatívnych a vyspelých
technológií v priemysle a v službách
(schéma pomoci de minimis) v znení
dodatku č. 3 Termín predkladania
žiadostí: 24. mája 2013
Cieľom pomoci je podpora súkromného
sektora za účelom zvýšenia inovačných
aktivít a zabezpečenia technologických
transferov v podnikoch. Podporou sa
tiež prispieva k znižovaniu energetickej
náročnosti výroby, znižovaniu ekologických dopadov priemyselnej činnosti
a zvyšovaniu efektívnosti výroby, čím
sa zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a služieb, rast pridanej hodnoty a tržieb za vlastné výrobky a služby.
Okrem transferu technológií a inovácií sa očakáva i vytváranie nových pracovných miest prostredníctvom podpory
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podnikania s osobitným dôrazom na
mladých nezamestnaných do 29 rokov.
Žiadateľ na seba preberá záväzok vytvoriť počas doby fyzickej realizácie
projektu minimálne jedno nové pracovné miesto pre mladého človeka od
15 do 29 rokov, ktorý bol evidovaný
ako uchádzač o zamestnanie najmenej 6 mesiacov. Novovytvorené miesto
musí udržať minimálne 5 a 3 roky po
finančnom ukončení projektu.
Zvýšenie konkurencieschopnosti
podnikov by malo byť dosiahnuté, prostredníctvom:
• zavedenia inovatívnych a vyspelých
technológií,
• vytvorenia prostredia na zvyšovanie
inovačného potenciálu podnikov
v priemysle a v službách,
• rozvoja ekologických výrob ako
nevyhnutnosti na prípravu trvalo
udržateľného rozvoja v priemysle.

Hádanka o Orave
Naša hádanka na 1. štvrťrok 2013 je
o obciach a mestách Oravy. Obrázok
hádanky súvisí s kartovou hrou Poznáš
svoj región Oravu?
1. Koľko je na Orave obcí?
2. Koľko je na Orave miest?
Vaše odpovede čakáme do 31.3. 2013.
Viac o hádanke čítajte na stránke:
www.arr.szm.sk/hadanka.htm.
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