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Trenčín, 15. január 2018 

Kraj prostredníctvom dotačných schém tento rok rozdelí takmer pol milióna eur 

 

Získať dotáciu či grant z finančných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) môžu 

autori dobrých nápadov a organizátori podujatí z nášho kraja aj v roku 2018. Vďaka navýšeným 

financiám v dotačnom systéme TSK a grantovom systéme Zelené oči kraj podporí viac 

verejnoprospešných a environmentálne orientovaných projektov. 

 

Finančnú podporu môžu žiadatelia získať v rámci troch dotačných schém, ktorými sú, tak ako 

v uplynulom roku, Participatívny-komunitný rozpočet, grantový systém Zelené oči či dotačný systém 

TSK.  

 

Druhý ročník Participatívneho-komunitného rozpočtu 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) prišiel v roku 2017 s novinkou zavedenia Participatívneho-

komunitného rozpočtu (PKR), prostredníctvom ktorého ponúkol priamo občanom kraja možnosť 

rozhodnúť o použití časti verejných financií. Po úspešnom premiérovom ročníku odštartoval 1. januára 

2018 v poradí druhý ročník. Od tohto dňa môžu jednotlivci, skupiny, školy, mestá a obce, záujmové 

skupiny či organizácie a inštitúcie, ktoré sídlia, vykonávajú činnosť alebo žijú na území Trenčianskeho 

kraja, predkladať svoje nápady a návrhy projektov, ktoré by chceli pretaviť do reality. Tie prejdú v prvom 

kole verejným zvažovaním, v ktorom prítomná verejnosť o odborná komisia rozhodne o tom, či je projekt 

reálne uskutočniteľný a prínosný pre občanov kraja. Úspešné návrhy postúpia do druhého kola – 

verejného hlasovania. V ňom rozhodujú samotní obyvatelia kraja, ktoré z projektov sa skutočne 

zrealizujú.  

 

Aby mal nápad väčšiu šancu na úspech, mal by byť prínosom pre širšiu skupinu ľudí a zároveň byť 

originálny a inovatívny. Kraj aj v roku 2018 umožní svojim obyvateľom rozhodnúť o využití  99 tis. eur zo 

župného rozpočtu. Maximálna výška jedného podporeného projektu je 2 200 eur, pričom v každom z 9 

okresov môže byť z vyčlenenej sumy 99 tis. eur vyčerpaných rovnomerne 11 tis. eur.. Viac informácií 

o PKR nájdete na webovom sídle TSK www.tsk.sk v sekcii Financie, Participatívny-komunitný rozpočet.  

 

Dotačný systém TSK podporí aktivity obyvateľov kraja a tvorbu nezabudnuteľných zážitkov 

Prvým dňom roka 2018 sa obyvateľom Trenčianskeho kraja znovu otvorila aj možnosť využiť na 

financovanie prípravy (nielen) zážitkových akcií dotačný systém TSK. Žiadateľmi môžu byť nielen 

fyzické osoby - podnikatelia, ale aj právnické osoby či združenia. Každému žiadateľovi môže byť 

v priebehu kalendárneho roka udelená len jedna dotácia, pričom jej maximálna výška je ohraničená 

sumou 3 300 eur. Navrhovateľovi môže byť na pripravovaný projekt poskytnutá maximálna výška 

dotácie v hodnote polovice (50%) z celkového rozpočtu, tzn. skutočne vynaložených výdavkov na akciu. 

Celková suma, ktorú kraj v tomto roku úspešným žiadateľom rozdelí je 300 tis. eur. Viac informácií 

http://www.tsk.sk/
https://www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet.html?page_id=390353


o údajoch požadovaných v žiadosti a jej povinných prílohách nájdete na webovom sídle TSK v sekcii 

Financie, Dotácie a príspevky TSK. 

 

Vďaka navýšeným financiám pribudne viac Zelených očí 

Príležitosť premeniť svoje nápady na skutočnosť majú v novom roku aj environmentálne mysliaci ľudia, 

a to v rámci grantového systému Zelené oči, ktorý spadá pod projekt Zelená župa. S cieľom podporiť 

čo najviac projektov kraj na tento účel oproti minulému roku vyčlenil v rozpočte dvojnásobne viac 

finančných prostriedkov, a to vo výške 100 tis. eur. Žiadať o finančné prostriedky pritom môže nielen 

obec, ale aj príspevkové a rozpočtové organizácie, ktoré obec zriaďuje. So zaujímavým enviroprojektom 

môžu prísť aj podnikatelia, jedinou podmienkou je jeho verejnoprospešný účel a sídlo na území 

Trenčianskej župy. Výška príspevku župy na projekt je obmedzená, a to do výšky 2 tisíc eur. 

 

V rámci grantového systému Zelené oči sa župa snaží podporiť aktivity a činnosti zamerané na ochranu 

a zlepšenie stavu životného prostredia alebo zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov kraja. 

Viac informácií o grantovom systéme a podmienkach poskytnutia grantu opäť nájdete na webovom sídle 

kraja v sekcii Regionálny rozvoj, Zelená župa. 

 

Dotačné schémy TSK v roku 2018 

 Participatívno-komunitný 

rozpočet 
Dotačný systém Zelené oči 

vyčlenený objem 

financií      
              99 000 eur               300 000 eur          100 000 eur 

max. výška 

podpory 

na projekt 

                2 200 eur              3 300 eur               2 000 eur 

termín predkladania 

projektov 
          31. marec 2018         30. apríl 2018       31. august 2018 

kto môže žiadať 

- FO a PO, záujmové 

skupiny, organizácie 

a inštitúcie so 

sídlom/pobytom/výkon

om činnosti na území 

TSK (tzn. aj 

jednotlivci) 

- PO (občianske 

združenia, neziskové 

organizácie, záujmové 

skupiny) na území 

kraja 

- FO – podnikatelia na 

území TSK 

- obce a nimi 

zriadené rozpočtové 

a príspevkové 

organizácie 

- iné FO a PO 

s pobytom/sídlom na 

území TSK 

špecifiká 
o využití financií        rozhoduje 

samotná verejnosť 

podpora kultúrnych, 

spoločenských, športových 

podujatí či materiálneho 

zabezpečenia 

grant zameraný na 

environmentálne 

projekty a osvetu 

 

 

V roku 2018 bude opäť otvorená aj možnosť získať finančnú podporu určenú pre verejno-súkromné 

partnerstvá (VSP), pracujúce v súlade s princípmi CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) 

a LEADER. Ide o finančné prostriedky určené pre tie partnerstvá, ktorým nebol udelený štatút 

Miestnej akčnej skupiny a ich činnosť nie je podporená z prostriedkov Programu rozvoja vidieka na 

roky 2014 -2020, a zároveň pôsobia na území Trenčianskeho kraja.  Dotáciu môžu VSP využiť na 

podporu implementácie vypracovanej rozvojovej stratégie v oblasti obnovy obcí (oddychové zóny, 

https://www.tsk.sk/financie/dotacie-a-prispevky-tsk.html?page_id=370368
https://www.tsk.sk/regionalny-rozvoj/zelena-zupa/zelene-oci.html?page_id=323086


zelené plochy, likvidácia nezákonných skládok a pod.). Maximálnu výšku dotácie určí výzva na 

predkladanie žiadostí o dotáciu, ktorú TSK plánuje vyhlásiť v prvom štvrťroku 2018, pričom nesmie 

presiahnuť 50% hodnoty projektu.  

 

Ak nosíte v hlave projekt, ktorý chcete zrealizovať, pošlite ho na Úrad Trenčianskeho samosprávneho 

kraja v Trenčíne do termínu uvedeného vyššie v tabuľke. Všetky potrebné informácie nájdete na 

www.tsk.sk, žiadosti tiež môžete vopred konzultovať s príslušnými zamestnancami jednotlivých odborov, 

pod ktoré dotačné schémy patria. Vyhnete sa tak nedostatkom, ktoré by mohli proces posudzovania 

projektu predĺžiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Lenka Kukučková, Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK, lenka.kukuckovak@tsk.sk, mobil: +421/ 901/ 
918 105, tel.: +421/32/ 6555 / 908 

http://www.tsk.sk/
mailto:lenka.kukuckovak@tsk.sk

