Rozprúdime regióny
Hodnotiaca programová správa 2017
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1

Obsah
1. Základné informácie a obsahové zhrnutie grantového programu
1.1 Medializácia grantového programu
1.2 Hodnotiaci proces a výsledky
1.3 Online hlasovanie

4
5
6
6

2. Podporené projekty
2.1 Krajové rozloženie podporených projektov
2.2 Typ organizácie
2.3 Príklady podporených projektov

7
7
8
9

3. Finančné vyhodnotenie podporených projektov

15

4. Prílohy
4.1 Príloha č. 1 Zoznam podporených projektov
4.2 Príloha č. 2 Zoznam projektov podporených prostredníctvom
online hlasovania
4.3 Príloha č. 3 Fotografie z realizovaných projektov

16
16
24
26

3

1. Základné informácie a obsahové zhrnutie
grantového programu
Nadácia ZSE sa od svojho vzniku snaží motivovať ľudí k tomu, aby vlastným prispením
a angažovanosťou menili svoje bezprostredné okolie na lepšie miesto na život.
Predovšetkým chceme podporovať lokálne komunity, ktoré drobnými činmi a aktivitami
prispievajú k pozitívnej zmene a majú potenciál inšpirovať svojím pôsobením aj ďalších.
V roku 2017 vyhlásila Nadácia ZSE druhý ročník grantového programu Rozprúdime
regióny. Hlavnou myšlienkou a dlhodobým cieľom tohto programu je podporovať aktivity
prinášajúce spestrenie a zábavu do našich miest a obcí. Finančnú podporu z programu bolo
opäť možné získať na kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia, vďaka ktorým ožijú
regióny západného Slovenska.
O podporu z programu sa mohli uchádzať nasledujúce subjekty
pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE:
• obce a mestá
• mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie...)
• kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská...)
• športové kluby
• školy a školské zariadenia
Aj v druhom ročníku grantového programu mohol jeden subjekt predložiť len jeden projekt.
Program opäť umožnil získať podporu na projekty spĺňajúce nasledujúce podmienky:
• aktivity projektu sú verejnoprospešné a prínosné pre širokú verejnosť
• zaujímavým spôsobom prispievajú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu
• projekt je prínosný najmä pre miestnu komunitu, prispeje k rozvoju komunitného života
• projekt podnieti aktívnu spoluprácu samosprávy, organizácií a miestnej komunity
• projekt bude realizovaný v distribučnej oblasti ZSE
Program naopak nepodporuje:
• rekonštrukciu, opravy a obnovu budov a verejných priestorov (opravy striech, výmena
okien, podlahy, sociálnych zariadení a pod.)
• budovanie infraštruktúry – rozvoj kanalizačnej siete, výstavbu ciest, budovanie chodníkov,
osvetlenia, plynofikáciu a elektrifikáciu a pod.
• aktivity realizované mimo územia distribučnej oblasti ZSE
• aktivity realizované pred termínom vyhlásenia výsledkov o podpore projektov, refundácia
nákladov nie je možná
• projekty realizované dodávateľsky, nákup vybavenia alebo zariadenia
bez nadväzných aktivít
• projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom; projekty ideologicky alebo extrémisticky
zamerané; projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním
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• zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných
pozemkoch fyzických osôb
• projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, ktoré
nie sú verejnoprospešného charakteru
Časový harmonogram druhého ročníka programu:
22. 5. 2017
Vyhlásenie programu
21. 6. 2017
Uzávierka predkladania projektov
22. 6. 2017 – 9. 7. 2017 Hodnotenie projektov externou hodnotiacou komisiou

a Správnou radou Nadácie
10. 7. 2017
Zverejnenie výsledkov
10. 7. 2017 – 31. 5. 2018 Realizácia podporených projektov
Projekty mohli byť predložené prostredníctvom online formulára
na stránke www.nadaciazse.sk.

1.1 Medializácia grantového programu
Verejnosť bola o spustení grantového programu Rozprúdime regióny informovaná
prostredníctvom zaujímavej kampane, v ktorej boli využité motívy z podporených
podujatí v prvom ročníku programu.
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1.2 Hodnotiaci proces a výsledky
Do termínu uzávierky predkladania projektov bolo do programu predložených celkom
736 žiadostí. Celková požadovaná suma na realizáciu všetkých projektov bola
703 718,67 eur. Všetky predložené projekty posudzovala viacčlenná hodnotiaca komisia
zložená z interných a externých členov. Na základe odporúčania komisie bolo vybraných
157 projektov, ktoré boli finančne podporené celkovou sumou 100 000 eur.
*Zoznam 157 podporených projektov tvorí Prílohu č. 1

Členovia hodnotiacej komisie Rozprúdime regióny 2017
Meno
Eva Ščepková
Jana Andreasová
Mária Klačková
Ivana Janská
Barbora Paulenová
Lucia Gregorová
Peter Bednár
Monika Lacková
Jana Fúseková
Boris Németh
Silvia Šmátralová

Organizácia
Nadácia Ekopolis
Komunitné centrum Nitra
Centrum pre filantropiu, n.o.
Bratislavské dobrovoľnícke centrum
Centrum pre filantropiu, n.o.
ASFIN
Nadácia ZSE
Nadácia ZSE
Nadácia ZSE
ZSE
ZSE

1.3 Online hlasovanie
Vzhľadom na množstvo inšpiratívnych nápadov, ktoré boli do druhého ročníka programu
predložené a z ktorých mnohé nemohli byť podporené, Nadácia ZSE vyčlenila na podporu
ďalších 20 000 eur.
O rozdelení týchto prostriedkov mala možnosť rozhodnúť aj široká verejnosť.
Na facebookovej stránke Nadácie ZSE bol vytvorený album s fotografiami a krátkym
opisom jednotlivých projektov zaradených do hlasovania. Fanúšikovia a priaznivci mohli
týmto projektom vyjadriť svoju podporu „lajkom“ a zdieľaním v čase hlasovania od 12. 7.
2017 do 24. 7. 2017. Z počtu 36 projektov bolo sumou 20 000 eur podporených 25 projektov,
ktoré oslovili širokú verejnosť najviac a podarilo sa im získať najvyšší počet hlasov.
Spolu sme tak mohli v druhom ročníku grantového programu podporiť 182 projektov
celkovou sumou 120 000 eur.
*Zoznam projektov podporených prostredníctvom online hlasovania tvorí Prílohu č. 2
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2. Podporené projekty
2.1 Krajové rozloženie podporených projektov
Nadácia ZSE v druhom ročníku grantového programu Rozprúdime regióny opäť prispela
k realizácii nových, aj k pokračovaniu existujúcich kultúrnych, spoločenských, športových
a iných aktivít, ktoré poskytujú príležitosti k utužovaniu medziľudských vzťahov, aktivizujú
komunitu, spájajú generácie, prispievajú k rozvoju regionálneho cestovného ruchu
a vyzdvihujú význam jednotlivých regiónov na území západného Slovenska.
Najviac projektov bolo podporených v Bratislavskom a Nitrianskom kraji, kam putovala aj
najväčšia časť finančných prostriedkov.
Prehľad podporených projektov podľa krajov
Kraj

Podporená
suma
1 140 €
31 130 €
14 650,00 €
31 300,00 €
120 000,00 €

Počet projektov

Bratislavský
Nitriansky
Trenčiansky
Trnavský
Spolu

56
55
21
50
182*

Podporené projekty podľa kraja predkladateľa

Trnavský 19 %

39 % Bratislavský

Trenčiansky 15 %

24 % Nitriansky
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2.2 Typ organizácie
O podporu v programe sa mohli uchádzať mimovládne organizácie, obce a mestá,
kultúrne inštitúcie, športové kluby, školy a školské zariadenia. Spomedzi subjektov,
oprávnených zapojiť sa do programu, bol najväčší počet úspešných projektov predložených
mimovládnymi organizáciami. Druhou najaktívnejšou skupinou predkladateľov boli obce
a mestá.

Prehľad podporených projektov podľa typu predkladateľa
Počet projektov

Podporená
suma

mimovládna organizácia

96

64 050,00 €

obec, mesto

49

32 600,00 €

športový klub

Typ predkladateľa

12

7 400,00 €

škola, rodičovské združenie

8

4 900,00 €

iné

7

4 450,00 €

centrum voľného času, kultúrne stredisko

6

4 200,00 €

dobrovoľný hasičský zbor

4

2 400,00 €

182*

120 000,00 €

Spolu

Podporené projekty podľa typu predkladateľa
centrum voľného času,
kultúrne stredisko 3 %
iné 4 %
škola, rodičovské 4 %
združenie
športový 7 %
klub

obec, mesto 27 %
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2 % dobrovoľný
hasičský zbor

53 % mimovládna
organizácia

2.3 Príklady podporených projektov
Aj v druhom ročníku podporil program rôznorodé typy projektov, ktoré mali spoločný cieľ,
priniesť pozitívnu energiu do obcí a miest západoslovenského regiónu. Podpora
z programu opäť umožnila zrealizovať podujatia so zámerom zachovať tradície a kultúrne
dedičstvo, komunitné, športové, kultúrne podujatia, stretnutia v adventnom čase či hodové
slávnosti, fašiangy a jarmoky.
Prehľad podporených projektov podľa typu projektu
Typ predkladateľa
zachovanie tradícií a kultúrneho dedičstva
komunitné podujatie
športové podujatie
kultúrne podujatie
iné
hodové slávnosti, fašiangy, jarmok
advent
Spolu

Počet
projektov
43
39
32
23
17
16
12
182*

Podporená
suma
28 700,00 €
24 900,00 €
20 450,00 €
16 050,00 €
10 950,00 €
11 050,00 €
7 900,00 €
120 000,00 €

Podporené projekty podľa typu podujatia
advent 7 %
hodové 9 %
slávnosti

zachovanie tradícií 24 %
a kultúrneho
dedičstva

21 % komunitné
podujatie

17 % športové
podujatie

9 % iné
kultúrne 13 %
podujatie
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Zachovanie tradícií a kultúrneho dedičstva
Dom kultúry Javorina Stará Turá
Projekt Prečo bich sa nevidala – inscenovaná tradičná staroturanská svadba, bol
sprievodným programom podujatia „Remeslá našich predkov“, ktoré sa konalo
11. augusta 2017 v Starej Turej. Ide o najväčšie remeselné podujatie, ktoré sa v priebehu roku
koná v Starej Turej. Prehliadka remesiel sa každoročne teší veľkému záujmu návštevníkov
a organizátori podujatia sa ho každý rok snažia oživiť novým a zaujímavým programom.
Súčasťou tohtoročného podujatia bola výstava Svadobné variácie, v rámci ktorej boli tiež
prezentované staroturianske kroje a domáca ľudová hudba.
Hlavnou myšlienkou projektu bolo priblížiť
tradičnú staroturanskú svadbu zo začiatku
20. storočia, a to inscenovanou ukážkou
viacerých fáz, z ktorých svadba pozostávala.
Podujatie privítalo približne 500 návštevníkov
a divákov rôznych vekových kategórií,
ktorí mohli ochutnať aj tradičné svadobné
koláčiky z kysnutého cesta, typické pre oblasť
Starej Turej, pripravované podľa tradičných
zachovaných receptov.
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Komunitné podujatie
Račianska šarkaniáda
Račianska šarkaniáda je rodinné podujatie, kde sa stretávajú predovšetkým deti s rodičmi
či starými rodičmi, aby sa zabavili a utužili rodinné či susedské vzťahy. Mestská časť
Bratislava-Rača v spolupráci s OZ Mládež ulice a Komunitným centrom Ako doma,
ktoré pôsobia v lokalite Východné, pripravila pre obyvateľov oddychové popoludnie pri
púšťaní šarkanov. Súčasťou podujatia boli tvorivé dielne OZ Mládež ulice, kde si mohli
deti vymaľovať svojho šarkana, rôzne zábavné hry, súťaž o „Najkrajšie doma vyrobeného
šarkana“ a vystúpenie mládežníckej hudobnej skupiny Fusion pôsobiacej v Komunitnom
centre Ako doma na Východnom. Vyše 50 detí sa priamo na mieste podujatia zapojilo
aj do súťaže o najkrajšie vymaľovaného šarkana, ktorého si mohli vytvoriť podľa vlastnej
fantázie na predpripravené papierové makety. Podujatie sa stretlo u návštevníkov s veľkým
ohlasom a organizátori plánujú zaradiť podujatie do každoročného programu aktivít
v bratislavskej mestskej časti Rača.

Športové podujatie
Dobrovoľný hasičský zbor Malý Lapáš
Hasičstvo má v obci Malý Lapáš dlhú tradíciu a v roku 2017 oslávil Dobrovoľný hasičský
zbor 90. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti chceli organizátori akcie 8. ročník súťaže
obohatiť o viaceré atrakcie a sprievodné aktivity pre návštevníkov. Hasičská súťaž „O pohár
starostu obce Malý Lapáš“ sa konala 12. augusta 2017 a zúčastnilo sa jej 13 súťažných
družstiev. Napriek menšiemu počtu súťažných družstiev oproti minulosti organizátori
hodnotia akciu na výbornú. Aj tento rok sa štartovalo v mužskej a ženskej kategórii. Každé
súťažné družstvo mohlo vykonať dva požiarne útoky a vyhralo družstvo s najrýchlejším
časom. Pre malé deti bolo k dispozícii detské ihrisko, starší si mohli vyskúšať paintball alebo
si zaspomínať na staršie časy pohľadom na fotky, ktoré zobrazovali vývoj hasičstva v obci.
Deti si tiež mohli prezrieť a vyskúšať hasičské náradie alebo sa odviezť na hasičskej Avii.
Cieľom projektu, ale aj ďalších aktivít, ktoré hasičský zbor organizuje, je prilákať aj nových
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obyvateľov obce k hasičstvu a celkovo k spoločenskému životu v obci. Rovnako sa snažia
svojou činnosťou osloviť deti, ktoré sa aj v tomto ročníku súťaže aktívne zapájali do príprav
a zúčastnili sa tiež súťaží malých hasičov. Dôkazom, že činnosť Dobrovoľného hasičského
zboru Malý Lapáš má zmysel, je aj vytvorenie nového družstva žien – dorasteniek.

Kultúrne podujatie
Občianske združenie Kolotoč pri Centre voľného času Trenčín
Doteraz v Trenčíne neexistovala akcia, ktorá by združovala všetky tanečné školy,
skupiny či jednotlivcov. Trenčiansky festival tanca chcel vzbudiť záujem verejnosti o toto
umenie a motivovať ju k aktívnemu životnému štýlu, zlepšiť vzťahy medzi tanečnými
organizáciami, a tým aj podporiť rozvoj a aktívnu spoluprácu medzi nimi. Festival mal
za cieľ dokázať, že tanec je umenie dostupné a atraktívne pre všetkých. Vďaka Festivalu
tanca mali ľudia príležitosť spoznať tanečné štýly z celého sveta a vychutnať si ich
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na jednom mieste priamo v Trenčíne. Do projektu sa zapojili tanečné skupiny rôznych
zameraní aj vekových kategórií od 2 rokov až po seniorov a rôznych štýlov – športový
tanec, ľudový tanec, disco, hip-hop, národné tance, latino folklór, moderné tance, tance
blízkeho východu a mnohé ďalšie. V rámci festivalu sa v dopoludňajších hodinách
uskutočnili aj dva tanečné workshopy. Poobede nasledovala tanečná prehliadka
„Karnevalový sprievod mestom“, ktorý sa uskutočnil na Mierovom námestí v sprievode
hlavného hosťa podujatia, kapely Campana Batucada. Festival tanca má ambíciu stať sa
tradičnou akciou mesta Trenčín.

Iné
Bratislavské centrum dobrovoľníctva
Trh dobrovoľníctva je jednou z foriem, ako pomôcť nielen organizáciám, ale aj
dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam nájsť si pre seba tú pravú dobrovoľnícku aktivitu. Je
určený na vzájomné prepájanie tých, ktorí chcú pomáhať, s tými, ktorí to potrebujú. Projekt
má snahu spropagovať dobrovoľníctvo a jeho úlohu v našich životoch čo najväčšiemu počtu
ľudí. Na Trhu dobrovoľníctva sa môžu prezentovať len organizácie, ktoré fungujú prevažne
na báze dobrovoľníckej činnosti a s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pracujú kvalitne.
Záujemcovia o dobrovoľníctvo si zas na jednom mieste môžu vyskúšať viaceré aktivity
a nájsť pre seba tú pravú. Organizácie tu prezentujú v prvom rade svoje dobrovoľnícke
programy a priamo ukazujú ľuďom, čo všetko môžu v ich organizácii dobrovoľnícky robiť:
ak sa majú hrať s deťmi – prinesú hračky; ak sa majú učiť – prinesú knihy; ak majú roznášať
kávičku onkologickým pacientom čakajúcim na vyšetrenie v nemocnici – prinesú si vozík
s kávou. Vďaka Trhu dobrovoľníctva sa podarilo osloviť rôzne skupiny ľudí – študentov,
pracujúcich, nezamestnaných, seniorov, ale tiež umožniť rozvoj kvalitne pripravených
jednorazových alebo dlhodobých dobrovoľníckych aktivít. O Trhu dobrovoľníctva sa aj vďaka
propagácii dozvedelo a následne zúčastnilo viac ako 3000 ľudí. Dlhodobým cieľom projektu
je posúvať dobrovoľníctvo stále na vyššiu úroveň, zvyšovať jeho status, prepájať ľudí
a organizácie, pomáhať aktivizovať nielen komunitu, ale aj jednotlivcov a tiež informovať,
že dobrovoľníctvo je pre každého bez ohľadu na vek, pohlavie či znevýhodnenie.
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Hodové slávnosti, fašiangy, jarmok
Obec Osuské
V Osuskom sa 12. 8. 2017 uskutočnili oslavy 755. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Cieľom
podujatia bola najmä propagácia obce a zviditeľnenie kultúrnych tradícií. Na úvod podujatia
sa uskutočnil krojovaný sprievod po obci ku kultúrnemu domu. Tu pokračoval program
vystúpením detí zo základnej umeleckej školy, miestnej hudobnej skupiny a ľudovej hudby
zo Starej Turej. Program pokračoval vo večerných hodinách ľudovou veselicou. Popoludní sa
odohral tradičný priateľský futbalový zápas seniorov Osuského proti výberu susedných obcí
Jablonica a Prietrž. V nedeľu sa v miestnom kostole uskutočnila slávnostná omša. K úspechu
podujatia v nemalej miere prispeli dobrovoľníci zapojení do organizácie.
Členky jednoty dôchodcov a únie žien
zorganizovali krojový sprievod, deti zo
základnej školy s materskou školou pripravili
výzdobu, členovia poľovníckeho združenia
zabezpečili občerstvenie. Dobrovoľníci sa
takisto podieľali na upratovaní verejných
priestranstiev v obci.
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Advent
Mesto Komárno
Na základe veľkej úspešnosti podujatia Naše Vianoce v ostatných troch ročníkoch sa mesto
Komárno rozhodlo aj v roku 2017 vytvoriť nezabudnuteľnú vianočnú atmosféru. V Komárne
sa konajú tradične každý rok vianočné trhy na hlavnom námestí. Komárňania si užívajú
atmosféru na námestí každý rok, je to vzácna príležitosť na stretnutie s priateľmi, známymi.
Aj v roku 2017 „vyrástli“ domčeky vianočných trhov a uprostred trhoviska vianočný strom.
Dobrovoľníci umiestnili na hlavnom námestí obrovský adventný veniec, ktorý pomáhali
ozdobovať samotní obyvatelia. Každý mohol priniesť svoju vlastnú obľúbenú vianočnú
ozdobu. Zároveň bola každú adventnú nedeľu zapálená jedna sviečka. V úzkej spolupráci
s dobrovoľníkmi sa podarilo každú adventnú nedeľu pripraviť bohatý kultúrny program
v kombinácii s rôznymi voľnočasovými aktivitami. Prvýkrát sa počas adventu podarilo
na vianočných trhoch zabezpečiť aj veľkú účasť miestnych regionálnych výrobcov.

*Fotografie z vybraných projektov podporených v druhom ročníku programu tvoria Prílohu č. 3

3. Finančné vyhodnotenie podporených
projektov
V druhom ročníku grantového programu Rozprúdime regióny bolo podporených celkom
182 projektov celkovou sumou 120 000 eur. V období od júla 2017 do konca mája 2018,
kedy prebiehala realizácia podporených projektov, sa nepodarilo zrealizovať dva projekty
podporené spolu sumou 1 150 eur. V prípade jedného projektu nebola vyčerpaná plná výška
poskytnutých prostriedkov a nepoužité financie boli vrátené na účet Nadácie ZSE.
Z celkovej sumy, určenej na podporu programu, bolo vyčerpaných celkom 118 827 eur.
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4. Prílohy
4.1 Zoznam podporených projektov
Predkladateľ

Názov projektu

Meno/obec

Kraj

Suma

31. ročník hasičskej súťaže
o Pohár starostu MČ
BA-Dúbravka spojenej s oslavou
pamiatky SNP a Dňa ústavy SR

Bratislava
-Dúbravka

Bratislavský

550 €

Teplanské hodové slávnosti

Trenčianska
Teplá

Trenčiansky

600 €

Podhorské dni ovocia a medu

Trebichava

Trenčiansky

900 €

8. ročník hasičskej súťaže
"O pohár starostu obce
Malý Lapáš"

Malý Lapáš

Nitriansky

850 €

Hodové slávnosti

Slovenský Grob

Bratislavský

600 €

5. ročník filmového Festivalu
pod hradom a oslavy
770. výročia obce

Plavecké
Podhradie

Bratislavský

550 €

Račianska šarkaniáda

Bratislava

Bratislavský

500 €

Vianočné trhy 2017

Alekšince

Nitriansky

650 €

Spoznajme sa pri súťaži
vo varení guláša

Jarok

Nitriansky

600 €

4. ročník Topoľčianskych dní
detského folklóru

Topoľčany

Nitriansky

750 €

Cesta po hradoch a zámkoch
z Petržalských ulíc

Bratislava

Bratislavský

650 €

"Naše Vianoce"

Medveďov

Trnavský

550 €

"Naša škola žije
aj po 50 rokoch"

Lúka

Trenčiansky

950 €

Festival miestnych talentov

Nová Vieska

Nitriansky

650 €

Obec Koválovec

Fašankový deň
v Koválovci 2018

Koválovec

Trnavský

550 €

OZ Pelúsok

S piesňou v srdci

Martin nad
Žitavou

Nitriansky

600 €

Svätoštefanský beh

Tvrdošovce

Nitriansky

650 €

DHZ Bratislava-Dúbravka

Obec Trenčianska Teplá
Obec Trebichava
Dobrovoľný hasičský zbor
Malý Lapáš
Obec Slovenský Grob
Obec Plavecké Podhradie
Mestská časť Bratislava
- Rača
Obec Alekšince
Obec Jarok
Áno Umeniu
Materské centrum
Budatko
Obec Medveďov
Základná škola
s materskou školou Lúka
135
Obec Nová Vieska

SPORT FRIENDS
Tvrdošovce 2013
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Predkladateľ

Názov projektu

Meno/obec

Kraj

Suma

Nitránsky rínek

Nitra

Nitriansky

600 €

Športový deň PSE
Horná Potôň

Horná Potôň

Trnavský

650 €

Festival malých
folkloristov - KATICA

Šamorín

Trnavský

600 €

Tkanie pokrovce v prednej
chyži, gazdiná sa nimi pýši

Bohunice

Nitriansky

700 €

Spájame sily – sídliskový
festival na Linčianskej

Trnava

Trnavský

500 €

Predvianočné podujatia pre
obyvateľov obce

Farná

Nitriansky

500 €

Celoslovenská súťaž vo varení
a jedení melencov

Práznovce

Nitriansky

550 €

Deň rodiny 2018

Trnava

Trnavský

500 €

Vianočné trhy v obci
Báhoň 2017

Báhoň

Bratislavský

500 €

Nitrianska lutna 2018

Nitra

Nitriansky

600 €

Karmelský jarmok Dechtice

Dechtice

Trnavský

700 €

Starký, starká, ľúbime Vás!

Dolný Ohaj

Nitriansky

650 €

Dožinky v Dubovciach

Dubovce

Trnavský

900 €

"Na Vánoce na ty hody"

Nitra

Nitriansky

800 €

Športom a hudbou
k sebe a k svetu

Bratislava

Bratislavský

600 €

Bavíme sa bez bariér

Trenčín

Trenčiansky

650 €

ŠÁCHOR

autorská divadelná hra
- Breviár teciny Franciny

Zohor

Bratislavský

800 €

Krpčiarik, folklórny
súbor, o. z.

Krpčiarik krepčí 10 rokov

Dunajská
Streda

Trnavský

600 €

Nitrafiesta
PSE Horná Potôň
Zlatý rez - Združenie pre
kultúru Šamorína
Obec Bohunice
Centrum Koburgovo n.o.
Obec Farná
Obec Práznovce
Centrum pomoci pre
rodinu
Obec Báhoň
Základná umelecká škola
Jozefa Rosinského
Obec Dechtice
Základná škola
s materskou školou
Juraja Holčeka
Dolný Ohaj
Obec Dubovce
SRRZ- RZ pri Centre
voľného času Domino
Domov sv. Jána z Boha,
n.o.
Silnejší slabším o.z
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Predkladateľ

Názov projektu

Meno/obec

Kraj

Suma

Old´s cool Bratislava 2017 medzigeneračný
koncert v Berlínke

Bratislava

Bratislavský

700 €

Deň otvorených dverí
v centre voľného času

Šurany

Nitriansky

600 €

Lieskovský filmový víkend

Moravské
Lieskové

Trenčiansky

650 €

Kultúrne centrum Sihoť

Trenčiansky inline
polmaratón 2017 – 3. ročník

Trenčín

Trenčiansky

600 €

Miestne združenie
YMCA Nesvady

Spájame generácie zdravou
výživou, kultúrou a športom

Nesvady

Nitriansky

600 €

Živý ľudový dom

Dolný Štál

Trnavský

700 €

Osuské 2017 – 755.rokov
histórie obce

Osuské

Trnavský

800 €

„Fakanálforgató“ – varenie
guláša a tradičných jedál
na dvore kláštora

Veľký Meder

Trnavský

700 €

Rozlúčka s letom

Galanta

Trnavský

650 €

Nitrianske kultúrne leto
– Žime spolu!

Opoj

Trnavský

650 €

Športový klub karate
Kachi

Kachi cup 2017

Nitra

Nitriansky

400 €

Občianske združenie
Pierdo

Hudba v duši - talentová
súťaž 6. ročník

Šamorín

Trnavský

500 €

Teplické mechy

Trenčianske
Teplice

Trenčiansky

600 €

Spoločenský dom
pre všetkých

Dunajská Streda

Trnavský

500 €

Deti deťom

Bratislava

Bratislavský

650 €

Rastislavický rok na dedine

Rastislavice

Nitriansky

700 €

Žofkine bosniaky

Šurany

Nitriansky

900 €

Zlatomoravecká divadelná
jeseň - tretí ročník podujatia

Zlaté Moravce

Nitriansky

700 €

Veľký šport v malej obci
- 2. ročník

Starý Hrádok

Nitriansky

600 €

Deň zdravia a pohybu v meste

Šaštín-Stráže

Trnavský

750 €

OZ Jablko
Centrum voľného času
MLADOSŤ, Šurany
POVYKOM

ECORI
Obec Osuské
CSEMADOK ZO
Veľký Meder
Občianske združenie
Pre rozvoj Galanty
socialDATA, o.z.

Mesto Trenčianske
Teplice
SIKABONY
OZ Detský folklórny
súbor Čunovský kŕdeľ
Združenie pre rozvoj
obce Rastislavice
Mestské kultúrne
stredisko Šurany
My, občania
Zlatých Moraviec,
občianske združenie
Obec Starý Hrádok
Mesto Šaštín-Stráže
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Predkladateľ

Názov projektu

Meno/obec

Kraj

Suma

Podobenka z Vajnor

Vajnorský širáček

Bratislava

Bratislavský

650 €

Základná škola Vilka
Šuleka

Nezabudnuteľné Vianoce

Hlohovec
-Šulekovo

Trnavský

500 €

Trojkolovrátkovanie

Drahovce

Trnavský

400 €

Obec Kyselica

1. ročník Bazového festivalu

Kyselica

Trnavský

550 €

Obec Sokolce

„EljátszLAK” – stretnutie
amatérskych divadelných
a tanečných súborov
na Žitnom ostrove - III. ročník

Sokolce

Nitriansky

650 €

Ižopská kultúrna
spoločnosť - IQUS
- Polgári Társulás

Dožinkové slávnosti a sviatok
nového chleba v Ižope

Veľký Meder

Trnavský

900 €

História a súčasnosť obce
- Takto si tu žijeme ..

Žitavany

Nitriansky

750 €

Rozlúčka s letom

Štvrtok
na Ostrove

Trnavský

750 €

Deň Nádeje

Sereď

Trnavský

400 €

Občianske združenie
CVJ Barák

Fest Maringota 2017

Skalica

Trnavský

700 €

Obec Plavé Vozokany

Turistický výstup
na Vozokanské Tatry

Plavé
Vozokany

Nitriansky

650 €

3. ročník oslavy MDD
na pešej zóne v Tlmačoch

Tlmače

Nitriansky

750 €

Obec Rovinka

Deň obce Rovinka 2017

ROVINKA

Bratislavský

600 €

Obec Pukanec

Poďakovanie za úrodu

Pukanec

Nitriansky

500 €

Vráťme stromy do krajiny!

Bratislava

Bratislavský

650 €

Maratón spoločenských hier

Bratislava

Bratislavský

400 €

Čipkársky workshop

Krajné

Trenčiansky

550 €

Sídlisková pohoda

Bratislava

Bratislavský

500 €

Čas bez bariér

Bratislava

Bratislavský

500 €

Dni obce Nitrianska Blatnica
„Svätojurajské hody 2018“

Nitrianska
Blatnica

Nitriansky

800 €

Občianske združenie
Naše Rodné Slovensko

Obec Žitavany
Spolupráca - Összefogás
POMOCNÍČEK o.z.

Materské centrum Lipka

Bratislavské regionálne
ochranárske združenie
Detská organizácia
FÉNIX, o.z.
Klub krajnianskej čipky
Rodičovské združenie
sv. František
Základná škola
Železničná 14
Obec Nitrianska Blatnica
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Predkladateľ

Názov projektu

Meno/obec

Kraj

Suma

„Ukážme sa vo svetle“

Olichov, pošta
Volkovce

Nitriansky

850 €

Školský športový deň

Veľké Orvište

Trnavský

800 €

Kultúrny festival mikroregiónu
Požitavie-Širočina

Nová Ves nad
Žitavou

Nitriansky

750 €

ŠK HandiSport,
občianske združenie

HandiCamp2017

Bratislava

Bratislavský

500 €

Centrum pre rodinu Nitra

Od Kataríny do Vianoc
- rodiny rodinám na pomoc.

Nitra

Nitriansky

750 €

Festival Mikroregión
11 Plus

Abrahám

Trnavský

700 €

Trenčín na korze

Trenčín

Trenčiansky

800 €

Čajkovské vinobranie

Čajkov

Nitriansky

700 €

Šalianske obyčaje

Šaľa

Nitriansky

700 €

Trh dobrovoľníctva

Bratislava
-Staré Mesto

Bratislavský

500 €

Susedia, zabavme sa

Bratislava

Bratislavský

600 €

"Prečo bich sa nevidala"

Stará Turá

Trenčiansky

600 €

Family day

Bratislava

Bratislavský

700 €

Malacká šošovica spája

Malacky

Bratislavský

700 €

Jedinečný deň - oslávme spoločne
Medzinárodný deň nepočujúcich

Bratislava

Bratislavský

700 €

II. Letný beh Tešedíkovo
- II. Nyár(f)utó Pered

Tešedíkovo

Nitriansky

550 €

Veľkogrobský triatlon

Veľký Grob

Trnavský

550 €

Slávnosť hliny - Keramická
Modra 2017

Modra

Bratislavský

850 €

Ruka v ruke - integračná
akcia pre všetky rodiny

Piešťany

Trnavský

650 €

Lezieš, leziem, lezieme

Levice

Nitriansky

600 €

VIANOCE V ZICHYHO PALÁCI
2017 (Večer umenia a charity)

Bratislava

Bratislavský

700 €

"SVETLO" Zariadenie
sociálnych služieb Olichov
Obec Veľké Orvište
Obec Nová Ves
nad Žitavou

Obec Abrahám
Sýkorka
Obec Čajkov
Mesto Šaľa
Bratislavské
dobrovoľnícke centrum
(BDC)
Centrum rodiny, n.o.
Dom kultúry Javorina
Stará Turá
Cesta mladých
Vstúpte, n.o.
Fond UŠKO n.f.
Obec Tešedíkovo
Athletic club
Human Motors
Modranská Beseda
Prvý futbalový
klub Piešťany, o.z.
DELF, o.z.
Dúha Bratislava, o.z.
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Predkladateľ

Názov projektu

Meno/obec

Kraj

Suma

12. ročník večernej súťaže
dobrovoľných hasičských zborov

Zlaté Klasy

Trnavský

400 €

Cibulafest 2017- ZSE dáva
šancu mladým talentom

Doľany

Bratislavský

500 €

Cesta rozprávkovým lesom

Dunajská
Lužná

Bratislavský

650 €

festival Cyklocestovanie

Sereď

Trnavský

700 €

Tereziánske slávnosti

Chtelnica

Trnavský

500 €

Mojmírovce

Nitriansky

650 €

Bratislava

Bratislavský

600 €

Kaspian pre komunitu

Bratislava

Bratislavský

650 €

Pecha Kucha Night - Bátovce

Bátovce

Nitriansky

750 €

Lovely Experience
Multimediálny Festival 2018

Trnava

Trnavský

500 €

V Sološnici dobre,
v Sološnici hravo

Sološnica

Bratislavský

650 €

Príbehy svätené vetrom
- čítanie a diskusia

Bratislava

Bratislavský

600 €

Na západe niečo nového - 50.
výročie FS Ponitran

Nitra

Nitriansky

650 €

Občianske združenie
Naše Zálesíčko

Záleská divadelná púť 2017 Medzinárodný festival
divadla pre deti - 7. ročník

Zálesie

Bratislavský

700 €

OZ Susedia na dvore

Old's Cool Festival
Bratislava 2017

Bratislava

Bratislavský

800 €

Jeden a milión svetov

Veľký Grob

Trnavský

800 €

Habánske hody 2017

Moravský
Svätý Ján

Trnavský

600 €

Klub detí a mládeže
TIGRÍKY

Kúzelná Brezina

Trenčín

Trenčiansky

500 €

Klub Detskej Nádeje

Tvorivo-kultúrne-hravé
popoludnia v nemocnici

Bratislava
– Staré Mesto

Bratislavský

700 €

IV. Slávnosti pod
rozhľadňou Hájnica

Bošáca

Trenčiansky

700 €

Dobrovoľný hasičský
zbor Zlaté Klasy
OZ Cibulka
Zelená Dunajská
Lužná, n.o.
Mám rád cyklistiku
Obec Chtelnica
Občianske združenie
INŠPIRÁCIA
VIENOK
KASPIAN
Divadlo Pôtoň, n.o.
Lovely Experience o.z.
Obec Sološnica
Asociácia pre
kultúru, vzdelávanie
a komunikáciu (ACEC)
PONITRANCI

HANS
90871.sk

Združenie obcí
- mikroregión BOŠÁČKA

Historický barokový deň v kaštieli
Mojmírovce, rodisku Antona
Grasalkoviča a z príležitosti 300.
výročia narodenia Márie Terézie
50. výročie Detského
Folklórneho súboru Vienok
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Predkladateľ

Názov projektu

Meno/obec

Kraj

Suma

GRAND PRIX Pezinok starších,
mladších, mini a super mini
žiakov (XXX. ročník)
- Slovenský pohár

Pezinok

Bratislavský

550 €

Mestské centrum
kultúry Malacky

Zejdeme sa na
hambálku - 10.ročník

Malacky

Bratislavský

700 €

Mestské kultúrne
stredisko Senec

Slnečný festival

Senec

Bratislavský

700 €

Novosadská brázda 2017

Nové Sady

Nitriansky

700 €

EDU NATURE

Poďme spolu von

Nitra

Nitriansky

750 €

Topoľčiansky
šachový klub

Majstrovstvá Slovenska v šachu
amatérov a sprievodný kultúrny
program aj pre verejnosť

Topoľčany

Nitriansky

550 €

Športové hry spájajú dediny
bošáckej doliny

Zemianske
Podhradie

Trenčiansky

700 €

Senický týždeň dobrovoľníctva

Senica

Trnavský

500 €

Žabka Bike Team
Horné Srnie

Cyklo-maratón Horné Srnie

Horné Srnie

Trenčiansky

650 €

MUCHA QUARTET

musica_litera

Bratislava

Bratislavský

600 €

"Lozorské všelico"
- remeselnícky jarmok

Lozorno

Bratislavský

750 €

Banyabál 2018
(Babská zábava)

Čakany

Trnavský

500 €

Benefičný koncert
DARUJME ÚSMEV

Bratislava

Bratislavský

500 €

Združenie maďarských
rodičov na Slovensku
Základná škola
s materskou školou
s vyučovacím jazykom
maď.

Fitten Nádszegen – Nemzetközi
családi fitnessz nap, Buďme
fit v Trsticiach – Medzinárodný
rodinný fitnes deň

Trstice

Trnavský

550 €

Slovenský Červený kríž,
územný spolok Senica

Korlátsky deň

Senica

Trnavský

650 €

Rozbeháme Záhorie

Borský
Sv. Jur

Trnavský

650 €

Po stopách pravekých metalurgov
(Svedectvo bronzového veku)

Nitra

Nitriansky

800 €

Divadelný festival Kračúň

Bánovce nad
Bebravou

Trenčiansky

650 €

1.JUDO CLUB PEZINOK

Obec Nové Sady

Obec Zemianske
Podhradie
Senica 2.0

Komunitné centrum
Muškát.2004
Obec Čakany
Združenie exallievov don
Bosca na Slovensku

ATLETICKÝ KLUB BORSKÝ
SVÄTÝ JUR
Ponitrianske múzeum
OZ BeeN
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Predkladateľ

Názov projektu

Meno/obec

Kraj

Suma

Krajšie Vianoce - lepšia
komunita v regióne

Mojmírovce

Nitriansky

800 €

5 ročných období

Bratislava

Bratislavský

650 €

Medobranie vo Vinosadoch

Vinosady

Bratislavský

600 €

Tati, mami poďte s nami

Ivanka
pri Dunaji

Bratislavský

650 €

48. ročník Kolárovskej lýry

Kolárovo

Nitriansky

650 €

Obdobie čarokrásnych Vianoc

Zbrojníky

Nitriansky

750 €

Guláš Cup

Lukáčovce

Nitriansky

500 €

Občianske združenie
Hlas nádeje

Jesenný hudobný festival

Bratislava

Bratislavský

600 €

Občianske združenie
Tekov-Hont

II. ročník Dobruo jedlo
z Tekova a Hontu

Santovka

Nitriansky

700 €

Slovenská rodná dedina...

Sľažany

Nitriansky

500 €

Bodka za prázdninami

Ivanka
pri Dunaji

Bratislavský

600 €

Ulička remesiel 1. ročník

Brhlovce

Nitriansky

650 €

Naša rodná dedina

Mierovo

Trnavský

500 €

športové hry družobných miest
mesta Levice z krajín V4

Levice

Nitriansky

650 €

Kynologický klub J.
Stolárika Modra

Memoriál Jána Stolárika

Modra

Bratislavský

350 €

Obec Modrová

Rozprúdime zabudnuté
tradície spod Považia

Modrová

Trenčiansky

700 €

Obec Smrdáky

Vianoce na dedine

Smrdáky

Trnavský

600 €

Slovenský Superpohár
v požiarnom útoku

Kúty

Trnavský

600 €

Športom pre onko kamarátov

Dunajská
Streda

Trnavský

600 €

Detská športová olympiáda
a Olympiáda AZZP

Trenčín

Trenčiansky

650 €

Deň rodiny

Červeník

Trnavský

650 €

Valaškársky festival

Dolná Krupá

Trnavský

600 €

Obec Mojmírovce
Il Cuore Barocco
Občianske združenie
Dlhovekosť
Obec Ivanka pri Dunaji
ALMA - ART
Obec Zbrojníky
OZ Vrbina

Miestny odbor Matice
slovenskej Sľažany
I Klub
Nový dvor
Obec Mierovo
Rodičovské združenie
pri 2. Základnej škole
- športové triedy

Záhorácka hasičská liga
Adventim n.o.
Zaži Trenčín OZ
C.I.N. (cin - ako "puto")
OZ Korompa
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4.2 Zoznam projektov podporených prostredníctvom online
hlasovania
Predkladateľ

Názov projektu

Meno/obec

Kraj

Suma

Tangovida, oz

Bratislava Tango Festival

Bratislava

Bratislavský

800,00 €

Čarovný Advent

Komárno

Nitriansky

800,00 €

CHAMPION.RACE 2017
- najťažší pretek na Považí

Dubnica nad
Váhom

Trenčiansky

800,00 €

Urban Market 2017
(Winter Edition)

Bratislava

Bratislavský

800,00 €

NEXT GENERATION JAM 4

Bratislava

Bratislavský

800,00 €

Rozvoj horskej cyklistiky
v Trenčianskom kraji
a bezpečnosť cyklistov v lese

Trenčianske
Teplice

Trenčiansky

800,00 €

Vrbický RETRO majáles

Hontianska
Vrbica

Trenčiansky

800,00 €

Zálužská paleta

Veľké Zálužie

Nitriansky

800,00 €

VIVA DANCE FESTIVAL

Nové Zámky

Nitriansky

800,00 €

Trenčiansky festival tanca

Trenčín

Trenčiansky

800,00 €

Publikum.sk

Festival spisovateľov Ypsalon

Trnava

Trnavský

800,00 €

OZ Adrenalín

Adrenalin Film Festival 2017

Bratislava

Bratislavský

800,00 €

Posvieťte si s nami na sny

Bratislava

Bratislavský

800,00 €

OZ Kreatívny Dom

Dizajn Market Hviezdko

Bratislava

Bratislavský

800,00 €

Združenie SM Nádej

Od Tatier k Dunaju 2018

Bratislava

Bratislavský

800,00 €

Cigánsky bašavel 2017

Bratislava

Bratislavský

800,00 €

Biela vrana – ocenenie
spoločensky prínosných
a odvážnych občianskych činov

Bratislava

Bratislavský

800,00 €

Jablkové hody

Smolenice

Trnavský

800,00 €

Mesto Komárno
CHAmPIoN CLUB
Čerstvé Ovocie, n.o.
I.N.A.K - pohybové
a osobnostne rozvojové
aktivity
MOUNTAIN BIKE KLUB
DUBNICA o.z.
Obec Hontianska Vrbica
Obec Veľké Zálužie
VIVA CENTRUM
OZ Kolotoč pri CVČ Trenčín

Art-fórum pre
literatúru, n.o.

Divé maky, o.z.

Aliancia Fair-play
Občianske združenie
Smoleničan
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Predkladateľ

Názov projektu

Meno/obec

Kraj

Suma

Benefičný beh PRO
AUTIS 6.ročník

Trenčín

Trenčiansky

800,00 €

Bitka pri Veľkých
Vozokanoch - Slávny rod
Esterházy de Galantha

Galanta

Trnavský

800,00 €

Vianočný kaštieľ

Nové Sady

Nitriansky

800,00 €

TRANSART
COMMUNICATION 2017

Galanta

Trnavský

800,00 €

Bátovský jarmok a
Bátovce otvárajú brány
- Festival folklóru, kultúry
a tradičných jedál

Bátovce

Nitriansky

800,00 €

2. ročník Lamačského
fotomaratónu

Bratislava
- Lamač

Bratislavský

800,00 €

Dobrá dedina Blatné

ŠARFICKÉ LETO 2017
- rozhýbme to s odpadkami

Blatné

Bratislavský

800,00 €

Občianske združenie
PRO MEGERE

Rozlúčka s letom – 2. ročník
multikultúrneho festivalu

Veľký Meder

Trnavský

500,00 €

Autis
Občianske združenie
Neogotický kaštieľ
v Galante
Múzeum Nové Sady
Združenie BRONZ

Obec Bátovce

Rodinné centrum
- Obláčik o.z.
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4.3 Fotografie z realizovaných projektov
Obec Bohunice – projekt „Tkanie pokrovce v prednej chyži, gazdiná sa nimi pýši“

Detská organizácia FÉNIX, o.z. – projekt „Maratón spoločenských hier“

Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava Dúbravka – projekt „31. ročník hasičskej súťaže
o Pohár starostu MČ BA-Dúbravka“
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PONITRANCI – projekt „Na západe niečo nového – 50. výročie FS Ponitran“

Mesto Šaštín – Stráže – projekt „Deň zdravia a pohybu v meste“

Obec Nová Vieska – projekt „Festival miestnych talentov“
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OZ Jablko – projekt „Old´s cool Bratislava 2017 – medzigeneračný koncert v Berlínke“

Občianske združenie Neogotický kaštieľ v Galante – projekt
„Bitka pri Veľkých Vozokanoch - Slávny rod Esterházy de Galantha“

SPORT FRIENDS Tvrdošovce 2013 – projekt „Svätoštefanský beh“
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Združenie pre rozvoj obce Rastislavice – projekt „Rastislavický rok na dedine“

Združenie SM Nádej – Od Tatier k Dunaju 2018

Klub krajnianskej čipky – projekt Čipkársky workshop
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Poznámky
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