
Výzva  na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie v roku 2017 
 

Na základe všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 účinného od 15. 01. 2017 vyhlasuje 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves výzvu na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie v roku 2017. 

Cieľom výzvy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pre rok 2017, je zvyšovanie kvality 
života obyvateľov mestskej časti, rozvíjanie komunitného života, reagovanie na potreby mestskej 
časti a podporovanie aktivít jej občanov. 
 
Oblasti v ktorých je možné požiadať o pridelenie dotácie:  
 
1. Podpora v oblasti zdravia, telovýchovy a športu 
- rozvoj športových aktivít registrovaných aj neregistrovanej skupín detí a mladých, zmysluplné 
trávenie voľného času, zapájanie ďalších skupín do športových aktivít, medzigeneračné projekty 
 
2. Podpora v oblasti kultúry a médií 
- podpora činností záujmovo-umeleckých skupín alebo jednotlivcov, zameraných na netradičné a 
nové formy kultúrnych aktivít  
 
3. Podpora v oblasti výchovy a vzdelávania 
- realizácia tradičných i netradičných aktivít, podujatia zamerané na tradície, projekty zamerané na 
skvalitnenie vzdelávania, podpora zmysluplného trávenia voľného času detí a mládeže 
 
4. Podpora v sociálnej oblasti a v oblastiach iných verejnoprospešných služieb 
- podpora aktívneho trávenia času pre ohrozené skupiny obyvateľstva (deti, seniori), podpora 
aktivít organizovaných pre deti a rodiny, medzigeneračné projekty, susedské projekty pomoci a 
spolupráce občanov Karlovej Vsi, podpora aktivít zameraných na upevňovanie vzťahov v 
rodinách, resp. vytvárania zdravého rodinného zázemia pre deti a rodičov, podpora aktivít 
zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov  
 
5. Podpora v oblasti cestovného ruchu, životného prostredia a propagácie MČ 
- podpora recyklácie a znižovania odpadov, vzdelávacie aktivity, podpora aktivít na zlepšovanie 
životného prostredia na území Karlovej Vsi, ochrana prírody a prírodných hodnôt na jej území, 
podpora vzdelávacích aktivít v oblasti životného prostredia, podpora udržateľného rozvoja, 
obnova a zlepšenie vzhľadu a funkčnosti verejných priestranstiev, parkov, ihrísk, sadenie zelene 
 
6. Podpora v oblasti rozvoja komunitného života 
- vytváranie príležitostí pre jednotlivé skupiny v rámci komunity (mamičky, penzisti, 
nezamestnaní, postihnutí ľudia, ľudia v núdzi, stavanie a skrášľovanie komunitných záhrad 
 
Kritéria výberu úspešných žiadateľov o dotáciu podľa § 9, § 10 a § 11 platného VZN  
 
Formálne kritériá: 
- kompletné vypísanie príslušného tlačiva vrátane rozpočtu rozčleneného na položky, 
- splnenie ďalších podmienok v zmysle platného VZN mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, 
- doručenie podpísanej žiadosti v požadovanom termíne do 15. 03. 2017. 
 
Oprávnení žiadatelia v zmysle VZN: 
Oprávneným žiadateľom o dotáciu podľa tohto nariadenia je právnická osoba a fyzická osoba- 
podnikateľ, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mestskej časti alebo ktorí pôsobia, 
vykonávajú činnosť na území mestskej časti, alebo poskytujú služby obyvateľom mestskej časti. 


