Výzva na predkladanie žiadostí
„HORY NÁPADOV V MESTE VYSOKÉ TATRY“
Mesto Vysoké Tatry vyhlasuje program na podporu realizácie projektov/ komunitných
aktivít svojich obyvateľov a organizácií pôsobiacich v našom meste. Týmto programom
chceme podporiť všetkých, ktorým záleží na dobrých vzťahoch, majú dobrý nápad, nadšenie a
odhodlanie realizovať konkrétny projekt na území mesta Vysoké Tatry- vlastnými silami,
spoločne s priateľmi či susedmi.
Minimálna výška podpory jedného projektu: 500 €
Maximálna výška podpory jedného projektu: 5 000 €
Výzva je určená na podporu projektov z týchto oblastí: ,
•
•
•

zveľadenie verejných priestranstiev – malé oddychové zóny, športoviská, zanedbané
plochy, klubové priestory, parky, ihriská a miesta, kde sa stretávajú naši obyvatelia
kultúrne, športové, poznávacie, spoločenské a charitatívne podujatia, ktorých cieľom
je stretnutie a zbližovanie ľudí
nápady zamerané na obnovu alebo revitalizáciu prírodných lokalít

O finančné prostriedky z rozpočtu mesta Vysoké Tatry sa môžu uchádzať iniciatívy
občanov a právnické subjekty, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré
pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta:
▪ mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie...)
▪ zariadenia poskytujúce sociálne služby
▪ účelové zariadenia cirkvi
▪ zoskupenie minimálne 3 obyvateľov, pričom aspoň jeden z nich musí mať viac ako
18 rokov.
Predkladanie žiadostí: do 28.2.2019
Realizácia projektov: 1.4. - 31.10.2019
Žiadosť o dotáciu a detailné podmienky nájdete na:
https://www.vysoketatry.sk/hory-napadov.html

Termín uzávierky žiadostí je 28.2.2019 do 24:00 hod. Žiadosti sa prijímajú elektronicky
na adresu: hory.napadov@vysoketatry.sk, alebo písomne na adresu Mesto Vysoké
Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry s označením „Hory nápadov“.
Bližšie informácie Vám poskytne Ing. Mária Fábryová tel. č. 052 4780433, mail:
maria.fabryova@vysoketatry.sk alebo Ing. Peter Végh tel. č. 052 4780461, mail:
peter.vegh@vysoketatry.sk, príp. na tel. č. 052 4780456, resp. si dohodnite osobnú
konzultáciu.

Tento návrh výzvy bol spracovaný v spolupráci s WellGiving, o.z. vďaka podpore EÚ - ESF a OP EVS.

