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Ľuboš Tomko
Člen Rady
Zdruţenia
Euroregión Tatry
Primátor mesta
Stará Ľubovňa

Váţení členovia Zdruţenia,
tento rok si pripomíname 30. výročie od
vzniku Euroregiónu Tatry, ktorého hlavným
cieľom je rozvoj cezhraničnej spolupráce
medzi Slovenskou a Poľskou republikou v
oblasti
kultúry,
vzdelávania, rozvoja
cestovného ruchu a cezhraničných projektov.
30 rokov je čas na hodnotenie činnosti, ale aj
na definovanie nových cieľov, stratégií, a
výziev. Je dôleţité, aby sme sa nevzdali
myšlienky projektu euroregiónu, pretoţe za
30 rokov svojej činnosti potvrdil pre členské
obce, a predovšetkým pre ich obyvateľov
výhody, ktoré sa zobrazili v stovkách
implementovaných
projektov
v
cezhraničnom území. Veľký propagátor a
iniciátor cezhraničnej spolupráce bol Ing.
Peter Burian, rodák zo Starej Ľubovne. Aj
na základoch jeho práce Mesto Stará
Ľubovňa a Ľubovnianske
regionálne
zdruţenie miest a obcí bolo úspešné najmä v
oblasti rozvoja cezhraničnej cyklistickej,
rekreačnej dopravy a budovania nových
produktov cestovného ruchu ako je splav po
rieke Poprad. Taktieţ nemôţeme zabudnúť
na vzdelávacie projekty ako je napr.
vzdelávanie seniorov.
V tomto období je nesmierne dôleţité,
aby sme si zadefinovali spoločné ciele a
pripravili sa na nové programové obdobie,
kde výzvou ostáva aj zadefinovanie tzv.
veľkých vlajkových projektov s veľkým
nadregionálnym významom.
Ţelám nám všetkým veľa vytrvalosti a
entuziazmu, aby sme pokračovali v práci
našich predchodcov a aby sme odovzdali
naše krásne cezhraničné územie našim
nástupcom.

Rozkvitnuté záhony v meste Dolný Kubín

Pripravujeme sa na Hospodárske fórum
Lívia Kredatusová
Poverená riadením
Zdruţenie Euroregión Tatry

Zdruţenie Euroregión Tatry so sídlom v
Keţmarku
kaţdoročne
organizuje
Slovensko – poľské hospodárske fórum,
ktoré sa v tomto roku, ak nám to situácia
dovolí, uskutočni v meste
Poprad.
Hospodárske fórum je kaţdoročne
určené subjektom a odborníkom
pôsobiacim v rôznych oblastiach nášho
ţivota, zástupcom orgánov Štátnej
správy a samosprávy a odbornej
verejnosti. Prispieva uţ viac ako jedno
desaťročie k rozvoju hospodárskych
vztahov medzi Slovenskom a Poľskom.
Kaţdý rok je Slovensko - poľské
hospodárske fórum jedným z vrcholov
Slovensko - poľských hospodárskych
vzťahov. Obsahom programu fóra,
okrem
aktuálnych
hospodárskych
vzťahov, býva cestovný ruch, doprava a
regionálny rozvoj, ako aj výmena
skúsenosti, podpora rozvojových aktivít
špecifických pre náš región, upevnenie
spolupráce miest a obci v pôsobnosti
Euroregiónu ,,Tatry" a nadväzovanie
spoločenských a pracovných kontaktov.
Nové témy, ktorými sa budeme zaoberať
v tomto roku budú modernizácia
odpadového hospodárstva na území
Slovenska a Poľska a tieţ aktuálna téma
o dopadoch koronakrízy na ekonomiku a
cestovný ruch pohraničia. Na XIX.
Slovensko - poľskom hospodárskom
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fóre, ktoré sa uskutoční dňa 06.
októbra 2021 v AquaCity Poprad,
vystúpia aj tohto roku podnikatelia
pôsobiaci na Slovensku i v Poľsku.
V roku 2020 sme toto podujatie
kvôli prevládajúcej pandemickej
situácii uskutočniť nemohli, preto
veríme, ţe tento rok bude situácia
priaznivá. Koncom júna bude
zasadať Rada Zdruţenia EUT, na
ktorej členovia otvoria otázku
organizácie
a
všetkých príprav
súvisiacich s XIX. Slovensko –
poľským hospodárskym fórom.
Kaţdoročne záštitu nad týmto fórom
prevezmú
obe
Veľvyslanectvá
a finančne ho podporujú. Posledné

hospodárske fórum z roku 2019,
ktoré sa uskutočnilo v priestoroch
Reduty v Spišskej Novej Vsi
vyvolalo veľké ohlasy. Zúčastnilo sa
ho viac ako 120 osôb zo samospráv,
ministerstiev,
podnikateľských
subjektov ale aj iných inštitúcii.
Úroveň tohto podujatia kaţdým
rokom stúpa, a preto chceme, aby aj
tento ročník bol dynamický a bohatý
na aktuálne témy z rôznych oblastí
pod vedením tých najlepších
odborníkov.
STRANA 1
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Vyhodnotenie
dotačných programov
z rozpočtovej kapitoly
Prešovského
samosprávneho kraja
Lívia Kredatusová
riaditeľka Zdruţenia EUT

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len
„PSK“) dňa 15. januára 2021 vyhlásil tri
Výzvy na predkladanie ţiadostí o poskytnutie
dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2021 na
financovanie projektov realizovaných na
podporu verejného ţivota v regióne v súlade
s vymedzeným účelom v rámci programov
Šport, Kultúra a Sociálne sluţby.

Zdruţenie EUT sa zapojilo do dvoch výziev.
Členovia Rady Zdruţenia EUT na zasadnutí
Rady dňa 18.03. 2021 odsúhlasili finančnú
spoluúčasť Zdruţenia na týchto projektoch,
ktorá predstavovala 20% z celkového
rozpočtu podaného projektu. V rámci Výzvy
Predsedu PSK podalo Zdruţenie EUT
projekt zameraný na vydanie novej broţúry
Euroregiónu ,,Tatry“ (preloţenej aj do
poľského jazyka), v ktorej chcela kancelária
Zdruţenia EUT priblíţiť históriu vzniku
samotného Euroregiónu aţ po súčasnosť a
vyzdvihnúť body, ktoré majú obe krajiny
spoločné. Oblasti, ktoré patria do územia
Euroregiónu ,,Tatry“ po slovenskej aj poľskej
strane sa môţu pýšiť nielen kultúrnymi
pamiatkami, ale aj prírodnými vzácnosťami
zapísanými
v
zozname
UNESCO.
Neoddeliteľnou súčasťou regiónu sú Tatry,
ktoré tvoria prírodnú hranicu medzi Poľskom
a Slovenskom. Nachádzajú sa tu náučné a
turistické chodníky, dostupné pre rodiny s
deťmi ale aj pre adrenalínových nadšencov,
ktoré sa spájajú s rôznymi legendami, či
pašeráckymi príhodami, známymi na celom
pohraničí. Celková alokácia na program
predstavovala čiastku 320 000€, z toho na
Kultúru bola vyčlenená čiastka 209 600€.
Počet ţiadateľov o dotáciu v rámci Výzvy
Predsedu PSK v programe Kultúra bol 269
a PSK podporil celkom 162 ţiadostí.
Vyhodnotenie výzvy uverejnil PSK na svojej
webovej
stránke
a projekt
podaný
kanceláriou
Zdruţenia
EUT
nebol
podporený. Druhý projekt, ktorý spracovala
kancelária Zdruţenia EUT v rámci Výzvy
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Mikroprogram PSK pre rok 2021 bol
zameraný na údrţbu, rekonštrukciu,
modernizácia a stavebné úpravy v
priestoroch Domu Slovensko - poľského
stretávania sa (Zdruţenie Euroregion
Tatry). Úprava priestorov suterénu by
prispela k rozšíreniu miesta
pre
plánované kultúrne podujatia (výstavy
výtvarných
prác a fotografií z
vyhlásených súťaţí, výstava diel
slovenských
umelcov,
komorné
koncerty, tvorivé dielne, workshopy,
literárne podujatia a iné). Týmto
projektom sa očakávala pozitívna zmena
kultúrneho správania obyvateľov a
návštevníkov, ich vyššia participácia na
kultúrnych, vzdelávacích podujatiach v
modernizovanom
a
atraktívnom
prostredí, čím by došlo k zvýšeniu
návštevnosti. Celková alokácia na
program predstavovala čiastku1 280
000€, z toho na Kultúru bola vyčlenená
čiastka 719 401,38€. Celkom sa o
dotáciu uchádzalo 360 ţiadateľov a
podporených bolo 286 ţiadostí. Projekt
Zdruţenia EUT v rámci tejto výzvy
nebol úspešný. Ţiadatelia o dotáciu sa
mohli zapojiť aj do tretej výzvy,
vyhlásenej PSK pod názvom „Výzva
pre región" pre rok 2021. Táto výzva
obsahovala štyri rozsiahle podprogramy
zamerané na podporu cyklodopravy,
infraštruktúry cestovného ruchu a
pútnického turizmu, podporu obnovy
kultúrnych pamiatok UNESCO a
národných
kultúrnych
pamiatok,
podporu
výstavby
a rekonštrukcie
športovísk v PSK a podporu zvýšenia
kvality v sociálnych sluţbách a
paliatívnej zdravotnej starostlivosti.
Celková
alokácia
na
program
predstavovala čiastku 2 400 000€.
Vyhodnotenie výzvy ešte nie je
zverejnené na stránke, avšak plánovaný
mesiac zverejnenia výsledkov je jún
2021. Dotačný program Prešovského
samosprávneho kraja nevyuţila len
kancelária Zdruţenia EUT, ale zapojilo
sa viacero našich členov s rôznymi
projektovými
zámermi.
Aktuálne
informácie o vyhodnotení všetkých troch
dotačných schém ako aj ďalšie
informácie týkajúce sa cezhraničnej
spolupráce či iných dotačných schém
môţete sledovať na stránke úradu
Prešovského samosprávneho kraja.
https://www.pokraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradnatabula/poskytovanie-dotacii/
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvygranty/aktualne-vyzvy/
https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/vyzvygranty/programove-obdobie-2021-2027/
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Poľsko zavádza nový systém
elektronického výberu mýta
e-TOLL
www.etoll.gov.pl

V súvislosti so zavedením nového
systému výberu mýta e-TOLL v
Poľsku od júna 2021 Ministerstvo
financií PL postúpilo na ZÚ Varšava
základné informácie o tomto
systéme. Národná finančná správa
spustí nový systém elektronického
výberu mýta e-TOLL za jazdu po
vybraných
úsekoch
diaľnic,
rýchlostných ciest a štátnych ciest v
správe Generálneho riaditeľstva
štátnych ciest a diaľnic. Systém eTOLL je moderné a pre uţívateľov
pohodlné riešenie, zaloţené na
technológii satelitného určovania
polohy a bezdrôtovom prenose dát,
ktoré nahradí existujúci systém
viaTOLL. Umoţní uhrádzanie mýta
za jazdu ťaţkých vozidiel (vozidlá s
najväčšou prípustnou hmotnosťou
nad 3,5 tony a autobusy) po
spoplatnených úsekoch diaľnic,
rýchlostných ciest a hlavných ciest v
Poľskej republike. Systém e-TOLL
bude spustený v júni 2021, pričom sa
predpokladá aj prechodné obdobie,
kedy budú platiť oba mýtne systémy
– aj e-TOLL, aj viaTOLL. Prechod
na nový systém si bude vyţadovať
prijatie príslušných opatrení zo
strany veľkej skupiny vodičov, ako aj
poľských a zahraničných dopravných
spoločností. Vzhľadom na to, ţe
zahraniční pouţívatelia tvoria veľkú
skupinu príjemcov je dôleţité, aby
mali moţnosť dozvedieť sa o
zásadách jeho fungovania. Zavedenie
nového systému bude sprevádzať
celoštátna
informačná
kampaň.
Začne sa v máji a bude pokračovať
do konca prechodného obdobia, s
dôrazom na spustenie webovej
stránky etoll.gov.pl a registráciu do
nového systému. Uvedená stránka
bude k dispozícii v 9 jazykových
mutáciách
(poľskej,
anglickej,
nemeckej,
českej,
slovenskej,
ukrajinskej, bieloruskej, litovskej a
ruskej). Systém e-TOLL sa bude vo
veľkej miere týkať cudzincov
jazdiacich po spoplatnených úsekoch
ciest v Poľsku. Pre ministerstvo
financií a Národnú finančnú správu
je
zvlášť
dôleţité
podporiť
pouţívateľov terajšieho systému pri
hladkom prechode na nový systém
e-TOLL do konca prechodného
obdobia.
STRANA 2
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SVIT POCTIL SVOJOU NÁVŠTEVOU
ŠTÁTNY TAJOMNÍK MINISTERSTVA
DOPRAVY A VÝSTAVBY SR
Daniela Virostko
Mesto Svit
Jaroslav Kmeť si vybral Svit za cieľ
svojej pracovnej návštevy, aby sa
priamo s vedením samosprávy
pozhováral o tom, s akými problémami
sa mesto v oblasti dopravy stretáva a
potrebuje riešiť, ale najmä čo potrebuje
obyvateľ – občan. S primátorkou
Dášou Vojsovičovou a viceprimátorom
Jánom Drobným prebrali témy ako
nedostatok financií na opravy ciest a
komunikácií, stav mostov v správe
mesta, či budovanie cyklochodníkov.
Témou však bola aj prístupová cesta
do časti Pod Skalkou, ktorá je aktuálne
jedinou existujúcou a v prípade nejakej
nepredvídanej udalosti (akou bolo
napríklad strhnutie mosta do Lopušnej
doliny v uplynulom roku) by mohol
vzniknúť problém so zabezpečením
cestného prepojenia. Stretnutia sa
zúčastnili
aj
ďalší
hostia:
podpredsedníčka hnutia Sme rodina
(pre okres Poprad) Lucia Nemešová,
poradca štátneho tajomníka Vincent
Nemček, krajský podpredseda hnutia
Sme rodina (pre Košický kraj) Ľuboš
Šuca a krajský podpredseda hnutia
Sme rodina (pre Prešovský
kraj)
Marek Košč. Štátny tajomník Jaroslav
Kmeť informoval vedenie mesta o
tom, ţe sú pripravené nové projektové

línií prepojenia cyklochodníkov a to prepojiť cyklochodník, ktorý bude
vybudovaný v oblasti bagroviska s
úsekom cyklochodníka, ktorý vznikne
súbeţne s podchodom pri rekonštrukcii
ţelezničnej trate. A v druhej línii má
mesto zámer spojiť existujúci chodník
pre peších a cyklistov (popri I/18),
ktorý
končí
na
kriţovatke
s
Hviezdoslavovou ulicou tak, aby
pokračoval aţ k „motorestu“ a napájal
sa na cyklochodník popri rieke Poprad
vedúci do Lopušnej doliny. Mesto
vypracuje na tento zámer projekt a
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BIKESHARING –
ZDIEĽANÉ BICYKLE
BUDÚ MAŤ AJ VO SVITE
Daniela Virostko
Mesto Svit
Po viac ako dvojročnej snahe a neustále
vyvíjanej aktivite vedenia mesta sa
zavedenie tzv. bikesharingu konečne
podarilo.
Zdieľané
bicykle
boli
slávnostne uvedené do uţívania v piatok
14. mája a od tohto dňa si ich môţete
uţívať aj vo Svite.
Poţičať
si,
premiestniť sa ekologicky a ešte aj s

benefitom pre svoje zdravie z miesta na
miesto a odloţiť – toto je hlavnou
myšlienkou bikesharingu, ktorý je uţ
beţnou súčasťou moderných a ekologicky
smerujúcich miest po celom Slovensku.
Zabezpečovaním bikesharingu sa zaoberá
spoločnosť Antik Telekom, s. r. o.
Podrobné informácie ako začať nájdete
na stránke www.verejnybicykel.sk.

zašle ho do zásobníka projektov, aby
tak mohlo promptne reagovať a mohlo
sa hneď uchádzať o financie na jeho
realizáciu v prípade vyhlásenia výzvy.
„Teším sa tejto ďalšej vzácnej návšteve
v našom meste. Pán štátny tajomník
Kmeť bol v jednaní veľmi ústretový ,
zaujímali ho problémy, s ktorými sa
naša samospráva musí vysporiadať
mnohokrát bez pomoci štátu. O to je to
časovo náročnejšie a aj preto sa zniţuje
kvalita bývania občanom nefunkčnými
chodníkmi, či havarijným stavom
ciest,“
dodala
primátorka
Dáša
Vojsovičová.

výzvy, prostredníctvom ktorých bude
moţné sa uchádzať o financie na
realizácie
projektov,
ktoré
by
podporovali
koncept
vyuţívania
hromadnej dopravy a cyklodopravy
obyvateľmi tak, aby sa postupne
eliminovala osobná automobilová
doprava. Primátorka na stretnutí
predostrela zámer mesta a víziu dvoch
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Zámerom mesta bolo vţdy presadzovanie
rozvoja cykloturizmu a zároveň vzájomné
prepojenie cyklotrás v meste Svit Poprad a obci Spišská Teplica. Pre
obyvateľov nášho mesta
bude k
dispozícii 50 bicyklov, ktoré budú slúţiť
či uţ na beţnú prepravu po meste,
spoznávanie blízkeho okolia a v
neposlednom rade aj určite upevňovanie
svojho zdravia tak dôleţitého v tomto
období. Mesto Svit sa tak zaradí k
mestám, ktorého neustálym úsilím je
vytvárať čo najlepšie podmienky pre
športové aktivity, zlepšovať kvalitu ţivota
svojich obyvateľov, ale aj drţať krok s
dobou a byť moderným a pokrokovým
miestom pre ţivot.
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MESTO DOLNÝ KUBÍN ROZKVITLO
VĎAKA NOVÝM KVETOM
Mesto Dolný Kubín
Dolný Kubín, 4. mája 2021 - S
príchodom jari začalo mesto Dolný
Kubín skrášľovať nová kvetinová
výsadba. Samospráva chce týmto
krokom zatraktívniť a skrášliť trávnaté
plochy v rôznych častiach mesta
zasadením kvietkov, ktoré budú rásť
minimálne počas nasledujúcich piatich
rokov. V záhonoch tak uţ kvitnú
desaťtisíce cibuľových kvetov, ktoré
samospráva začala sadiť šetrným
spôsobom ešte v roku 2019. Minulý
rok k nim navyše pridali ďalšie štyri
záhony. „V tejto súvislosti sme sa
rozhodli vytvoriť mapu s názvom
Rozkvitnutý Kubín s deviatimi
kvetinovými záhonmi, ktorá ľahšie
pomôţe pri kaţdodennej prechádzke
Dolnokubínčanom i návštevníkom
mesta nájsť kaţdý z viac ako 43-tisíc
zasadených kvietkov. Aj takýmto
spôsobom chceme ľuďom spríjemniť
prechádzku našim mesto zvlášť v
tomto období,“ povedal Ján Prílepok,
primátor mesta. Radnica sa rozhodla

ešte na jeseň vysadiť ďalšie cibuľoviny
aj na nových plochách „Veľký záujem
obyvateľov
mesta
o
vysadené
cibuľoviny v roku
2019 nás
presvedčil, ţe budeme pokračovať v
zámere. V minulom roku sme rozšírili
tieto záhony o ďalšie štyri. Tie sa
nachádzajú na ulici Matúškova, v
Bujnákovom
parku,
na
Hviezdoslavovom
námestí
pri
Gymnáziu P.O. Hviezdoslava, na ulici
Radlinského pri pamätníku Janka
Matúšku a posledný záhon bol
vytvorený a doplnený tieţ na ulici
Radlinského pri obchodnom dome,“
povedal Miroslav Kosmeľ, vedúci
odboru
dopravy
a
miestneho
hospodárstva na Mestskom úrade. V
minulom roku takto radnica vysadila
ďalších 18-tisíc cibuľovín, ktoré tvoria

prevaţne tulipány, narcisy, modrice a
krokusy. Kvety začali kvitnúť v marci a
mesto by mali skrášľovať do konca
mája. Aj tieto rastliny vysádzali
modernou šetrnou metódou. „Rovako
sme ich vysádzali veľmi šetrným
spôsobom. Jedná sa vlastne o výsadbu
do trávnika. Tento trávnik je
podvihnutý mechanický ţeleznými
kotúčmi a pod drň čo sa takto vytvorí sa
vloţia cibuľoviny. Trávnik sa vráti
naspäť a aţ do kvitnutia v jarných
mesiacoch stále vyzerá tak ako beţný
trávnik. Po odkvitnutí týchto kvietkov v
máji sa znova javí ako beţný trávnik,
ktorý je moţné normálne vyuţívať,“
ozrejmil Kosmeľ. V meste je dokopy

deväť takýchto kvetinových záhonov.
„Päť sme vytvorili práve v roku 2019,
ktoré sme mohli uţ vidieť a obdivovať.
Práve v týchto mesiacoch uţ kvitnú
ďalšie štyri záhony, ktoré sme v našom
meste vytvorili. Samozrejme, budú
čoraz krajšie postupujúcimi mesiacmi,“
doplnil vedúci odboru dopravy a
miestneho hospodárstva na Mestskom
úrade. Okrem záhonov s cibuľovými

kvetmi sa v meste beţne v máji
vysádzajú aj letničky, ktoré kvitnú aţ
do jesene. Po nich nasledujú dvojročné
rastliny ako sú napríklad sirôtky.
Celkové náklady na výsadbu počas
dvoch rokov nepresiahli sumu5 000 eur
za rok.
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PARTNERSTVO
PRE POLITIKU
A SÚDRŢNOSŤ 2020+
Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR
Dňa 29. apríla otvorila online zasadnutie
pracovnej skupiny p. Denisa Ţiláková,
predsedníčka pracovnej skupiny, krátkou
informáciou o procese prípravy návrhu
Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027
(ďalej len „PD SR“). Gestorom prípravy PD
SR je Ministerstvo investícií, regionálneho
rozvoja a informatizácie SR (ďalej len
„MIRRI SR“). V podmienkach SR bude
jeden Operačný program Slovensko,
Operačný program Rybné hospodárstvo,
cezhraničné,nadnárodné a medziregionálne
programy. MIRRI SR pripravilo ucelený
návrh PD SR - tzn. kompletný návrh
obsahujúci všetky potrebné časti v zmysle
návrhu
európskej
legislatívy
(tzv.
všeobecného nariadenia). Návrh investičných
priorít a zdôvodnenie ich výberu je uvedený
v prvých dvoch častiach PD SR. K týmto
častiam PD SR sa uskutočnil široký
konzultačný proces, ktorý vyvrcholil 6
kolami národnej konzultácie k eurofondom
koncom roka 2020, kde sa zapojilo viac ako
1100 účastníkov z odbornej a laickej
verejnosti.
Relevantné
pripomienky
z konzultačného procesu boli zapracované do
predloţeného návrhu PD SR. Ďalšími
dôleţitými časťami PD SR je popis
koordinácie a synergií, opatrenia na
posilnenie
administratívnych
kapacít,
aplikácia technickej pomoci, integrovaný
územný prístup a odpočet plnenia
základných podmienok. Dôleţitou súčasťou
štruktúry PD SR sú finančné tabuľky, ktoré
uvádzajú rozdelenie národnej alokácie berúc
do úvahy legislatívne obmedzenia, ako sú
podmienky
tematickej
koncentrácie,
naplnenie koeficientov pre ciele v oblasti
zmeny klímy a pod. a transfery. Ucelený
návrh PD SR, ako príloha informatívneho
materiálu „Informácia o príprave návrhu
Partnerskej dohody Slovenskej republiky
na roky 2021 – 2027 a návrh rozdelenia
národnej alokácie“, bol 28. apríla 2021
vládou SR vzatý na vedomie. Týmto
MIRRI
SR
dostalo
mandát
na
pokračovanie neformálnych diskusií s EK
k ucelenému návrhu PD SR (doteraz
prebiehali
neformálne
rokovania
so
zástupcami EK k jednotlivým častiam PD
SR
k prioritám,
administratívnym
kapacitám,
integrovaným
územným
investíciám a základným podmienkam).
Finálny návrh PD SR môţe byť oficiálne
predloţený cez SFC Európskej komisii aţ po
schválení a nadobudnutí účinnosti príslušnej
legislatívy EÚ (predpoklad jún - júl 2021).
Zatiaľ
ţiadna
krajina
EU-27
ešte
nepredloţila oficiálne EK svoju Partnerskú
dohodu.
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TU SA NÁM PÁČI, TU CHCEME ŢIŤ
GRANTOVÝ PROGRAM PRE AKTÍVNYCH ĽUDÍ
http://www.cpf.sk/sk/tu-sa-nam-paci-tu-chceme-zit/
Slovensko môţe byť lepším miestom pre ţivot a to aj
vďaka aktívnym komunitám, ktoré sa oň starajú.

Realizácia projektu musí byť naplánovaná v období od 1. júla
– 31. október 2021.

Veríme, ţe budovanie zdravých komunít je najlepším
nástrojom postupnej pozitívnej zmeny. Preto chceme motivovať
aktívnych ľudí k záujmu o dianie v komunite, k nachádzaniu
spoločných riešení na miestne problémy a k posilňovaniu
spolupráce a partnerstiev medzi lokálnymi subjektmi.

KTO SA MÔŢE ZAPOJIŤ:




Grantový program Tu sa nám páči, tu chceme ţiť je určený
iniciatívam, ktoré sa nedostatky vo svojom okolí rozhodnú riešiť a
zmeniť, vyuţijú na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti,
schopnosti a najmä strhnú pre dobrú vec iných ľudí.
Keď veľa ľudí na rôznych miestach robí veľa malých vecí,
môţe zmeniť tvár celej krajiny. Základným zámerom programu,
ktorý sa uţ 14. rok snaţíme napĺňať, je podporovať mimovládne
neziskové organizácie, obce či aktívnych občanov, ktorí chcú byť
spokojní s prostredím, v ktorom ţijú.
V trinástich predošlých ročníkoch sme podporili 216
projektov v sume 197 000 eur. Poskytovaním malých grantov
môţeme pomôcť budovať oporné body v aktívnych komunitách.
Chceme, aby verejné priestranstvá spĺňali predstavy tých, pre
ktorých majú aj inú ako úţitkovú hodnotu. Často je to hodnota
umelecká, estetická, ale aj hodnota symbolická, či hodnota
presahujúca vieru, tradíciu alebo len dobrý pocit. Následne sme
radi, ţe sa ľuďom páčia miesta, kde ţijú.
POPIS PROGRAMU:
Základnou ideou programu je rozvoj komunitného ţivota a
účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú.
Dôleţitá je ich ochota pomôcť pri premene verejného
priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou
pomocou, myšlienkami či nápadmi.
Grantový program podporí ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku
zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest vo
svojom okolí.
V roku 2021 je na podporu projektov vyčlenených 13 000 eur.
Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 200 eur.
Podporíme projekty verejnoprospešného charakteru, ktoré
vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu
kvality ţivota obyvateľov a budú realizované formou
dobrovoľníckej práce.
AKÉ PROJEKTY MÔŢU BYŤ PODPORENÉ:
Radi podporíme napríklad:
 úpravy alebo opravy existujúcich verejných priestorov
alebo zariadení – zanedbanej fontány, parku, dreveného
mosta, malého kostolíka, pútača na miestnu atrakciu,
zaujímavú technickú pamiatku,
 vytváranie miest pre stretávanie sa miestnej komunity –
pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha,
plochy pre letné a zimné klzisko, značenie na miestnom
náučnom chodníku, historická lavička,
 iné nápadité zlepšenia verejne vyuţívaných priestorov
komunite, ktoré rozširujú tradície a miestne zvyklosti,
prispievajú k zvýšeniu atraktivity komunity.




mimovládne organizácie: občianske zdruţenia,
nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné
fondy
kultúrne inštitúcie: kniţnice, múzeá, hudobné centrá,
hvezdárne, divadlá
samospráva: obce, mestá
neformálne skupiny občanov zastúpené fyzickou
osobou

KRITÉRIA HODNOTENIA PROJEKTOV:
Predloţené projekty budú posudzované podľa
nasledovných kritérií:
 Projekt je realizovateľný a odráţa potreby, záujmy,
názory, predstavy ľudí z komunity.
 Projekt napĺňa potreby cieľovej skupiny, pre ktorú je
určený.
 Priestor, zariadenie, objekt je verejne prístupný
kaţdému, kto má o jeho vyuţívanie záujem.
 Projekt prispieva k rozvoju regiónu a zvyšuje atraktivitu
danej lokality.
 Projekt je realizovaný formou dobrovoľníckej práce.
 Poţadované finančné prostriedky sú v súlade s
potrebami a cieľom projektu.
 V prípade, ţe je to nevyhnutné projekt obsahuje súhlas
samosprávy a iného kompetentného orgánu.
3 stupne hodnotenia:
1. Nadácia Centra pre filantropiu vyhodnotí kompletnosť
ţiadosti a splnenie základných kritérií programu,
2. projekty bude hodnotiť odborná hodnotiaca komisia
zloţená z aktívnych ľudí, ktorí uţ podobné projekty
realizovali v minulosti a pracujú v téme komunitného a
regionálneho rozvoja, zástupcovia spoločnosti Baumit
s.r.o. a Nadácie Centra pre filantropiu,
3. projekty navrhnuté na podporu vyhodnotí Správna rada
Nadácie Centra pre filantropiu.
ÚČEL VYUŢITIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV:
Finančné prostriedky budú poskytované na materiálne a
organizačné zabezpečenie súvisiace s realizáciou plánovanej
aktivity. Maximálna výška poskytnutého grantu je 1200 eur.
V programe nepodporíme:
 budovanie infraštruktúry – plynofikácia, rozvoj
kanalizačnej siete, výstavba ciest, osvetlenia a pod.;
 budovanie a rekonštrukciu detských ihrísk (keďţe
neslúţia všetkým generáciám);
 projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia
alebo zariadenia bez nadväzných verejnoprospešných a
dobrovoľníckych aktivít;
 zveľaďovanie súkromného majetku, projekty
realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb;
 projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané,
projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným
správaním;
 X-ART
projekty, ktoré
slúţia úzkej,
uzavretej
/ Dalibor
Kocián
– cieľovej
Stroonskupine,
a teda nie sú verejnoprospešného charakteru.
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Aktuálne prebiehajúce súťaţe a výstavy

Výtvarná súťaţ Euroregion ,,Tatry“ očami detí,
ktorú vyhlásilo Zdruţenie Euroregion Tatry v spolupráci
so Zväzkom Euroregion ,,Tatry“ stále prebieha!
Vaše práce môţete doručiť na adresu Zdruţenia do 30 júna 2021!
http://www.euroregion-tatry.sk/w3/index.php/projekty/aa/917pravidla-a-podmienky-vytvarnej-suae

Predlţenie termínu fotografickej súťaţe
do 30.júna 2021

NOVINY EUROREGIÓN TATRY
Vydáva Zdruţenie Euroregión Tatry
Hradné námestie 30, 060 01 Keţmarok
Tel., fax: 00421 / 52 / 4523913
E-mail: info@euroregion-tatry.sk
www.euroregion-tatry.sk

Súťaţ je organizovaná v dvoch kategóriách:
•
•

Kategória I. – archívne fotografie do roku 2007
Kategória II. – súčasné fotografie

Redakčná rada:
Lívia Kredatusová - predseda

Pre zapojenie sa do súťaţe musíte poslať maximálne 3
fotografie v kaţdej kategórii, ktoré budú prezentovať
zvyky, tradíciu, kultúru, spoločenský ţivot či remeslo
kultúr poľsko-slovenského pohraničia, t.j. poľskej,
slovenskej, maďarskej, ţidovskej, rómskej, rusínskej a
nemeckej, ktoré neboli predtým ocenené na iných
súťaţiach.
https://www.euroregion-tatry.eu/sk/konkurs

Ročník: I
Číslo: 5
Periodicita: občasník
Bezplatne určený pre členov Zdruţenia EUT

Vaše príspevky do júnového čísla Novín môţete zasielať na
adresu: info@euroregion-tatry.sk do 25. júna 2021.
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