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APRG NA PRACOVNOM STRETNUTÍ
V REVÚCEJ

„APRG bola oslovená organizáciou EPIC Slovakia aby
prezentovala svoju činnosť a taktiež projekt Planet SOEN,
ktorý je zameraný na tému sociálneho podnikania a
podnikania mladých ľudí.“
Dňa 6.4.2017 sa Agentúra pre rozvoj Gemera zúčastnila
zaujímavého stretnutia na Úrade práce sociálnych vecí a
rodiny v Revúcej. Stretnutie organizovala organizácia
EPIC Slovakia v rámci medzinárodného projektu
"Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach".
Na stretnutí sa zúčastnili zahraniční partneri projektu zo
Španielska, Nemecka a Fínska.
Agentúra pre rozvoj Gemera bola oslovená organizáciou
EPIC Slovakia aby prezentovala svoju činnosť a taktiež
projekt Planet SOEN-ENTERprise your region, ktorý je
zameraný na tému sociálneho podnikania a podnikania
mladých ľudí.
APRG zastupovali na stretnutí Mgr. Štefan Horváth a Ing.
Dana Trombitášová. O ďalších etapách projektu Vás
budeme naďalej informovať.

POZVÁNKA NA DNI MESTA
RIMAVSKÁ SOBOTA
MESTO RIMAVSKÁ SOBOTA VÁS SRDEČNE POZÝVA NA
DNI MESTA RIMAVSKÁ SOBOTA
KEDY: 5.5. o 9:00 hod. - 6.5.2017 do 17:00 hod.
KDE: Hlavné námestie Rimavská Sobota
Mesto Rimavská Sobota opäť organizuje Dni mesta, na
ktorých si prídu na svoje aj veľkí aj malí.
V piatok sa chystá:
- vystúpenie pre deti Tárajko a Popletajka
- prezentácia záujmových útvarov – CVČ Relax
- koncert ľudovej hudby Kollárovci a iné.
V sobotu sa môžete tešiť na:
- módnu prehliadku dámskych a detských odevov
- koncert obľúbeného dua DUO JAMAHA
- country hudbu a iné
Viac info: TU

AKTUÁLNE VÝZVY

STRANA 2

VÝZVA AJ PRE VÁS: SPOJME SA PRE
DOBRÚ VEC
Nadácia Orange vyhlásila grantový program Spojme sa pre
dobrú vec.
Oprávnení žiadatelia:
 neformálne skupiny aktívnych občanov
 mimovládne organizácie (občianske združenia,
nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby, neinvestičné fondy)
 kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrnoosvetové strediská a pod.)
Podporené aktivity:
 Komunitné aktivity s dlhodobým dopadom a so
zabezpečením udržateľnosti: vzdelávacie, kultúrnospoločenské aktivity, využívanie a vytváranie lokálnych
komunitných priestorov
 Vzdelávacie aktivity: zamerané napr. na zachovanie
tradičných zručností, na zvyšovanie povedomia a
poznatkov o miestnych lokalitách, raritách atď.
 Kultúrno-spoločenské aktivity: napr. pravidelné
kultúrne podujatia, ktoré podporujú miestne zvyklosti,

pravidelné inšpiratívne komunitné stretnutia
Využívanie a vytváranie lokálnych komunitných
priestorov: napr. vytváranie zelených či
oddychových zón pre komunitu, výstavba a
rekonštrukcia športovísk slúžiacich pre miestnu
komunitu
Vytváranie miest pre stretávanie miestnej
komunity: pódium pre ochotnícke divadlo,
skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné
klzisko, historická lavička
Iné zmysluplné aktivity podporujúce komunitný
rozvoj,
dobrovoľníctvo
a
zapojenie
znevýhodnených skupín do aktivít







Uzávierka prijímania projektov: 22.5.2017
Maximálna výška podpory: 3 000 €
Viac info: TU

VÝZVA: Matematika a práca s
informáciami a Človek a príroda na
rok 2017
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo
výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na
obnovu výchovy a vzdelávania vo vzdelávacích oblastiach
Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda na rok
2017.
Oprávnení žiadatelia:
 občianske združenia
 nadácie
 neziskové
organizácie
poskytujúce
všeobecne
prospešné služby
 štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť
ktoré nie sú zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a
podieľajú sa na obnove výchovy a vzdelávania v školách a v
školských zariadeniach.
Základné ciele:
 Popularizácia predmetov zo vzdelávacích oblastí
Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda u
žiakov základných škôl a stredných škôl.
 Podpora nadaných žiakov ich ďalším vzdelávaním a
rozširovaním ich vedomostného obzoru v daných
vzdelávacích oblastiach.



Šírenie nových poznatkov učiteľom predmetov z
daných vzdelávacích oblastí (nie prostredníctvom
programov kontinuálneho vzdelávania)

Najvyššia výška dotácie: 10 000 €
Najnižšia výška dotácie : 3 000 €
Spolufinancovanie: minimálne 10%
Uzávierka prijímania žiadosti: 17.5.2017
Viac info: TU
alebo
v kancelárií Agentúry pre rozvoj Gemera
0948 001 086
Navštívte nás na webe: www.rozvojgemera.sk
alebo
na FACEBOOK-u

