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Žiadost' aŽ ti.l l .20l8

Fond na podporu umenia
Podalo MsKS - elektrorricky 22.I I

ptlŠtou 23.l l.20ltJ

MPSVaR SR - Ziadosť o poskytnutie
dotácie na podporu rozyoja sociálnych
sluŽieb na rok 2019 - polohovacie
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7'|atá priadka Šal'a 20 l 9

Dotácia na podporu tozvoja
sociálnych služieb -



zverejnen 'na webovej
stránke ministerstva)

postele preZpS oSS mesta Šal'a,
odoslané 26.1l.2018

vyhodnotenie spešnosti

UspeŠn ,, rozhodnutie
o schválení NFP l4250

EUR doručene d a
t6.4.2019

Ne speŠn 'po hlasovani

UspeŠn;ŕch, schválenych
9OOO EUR

Bo1o doručene rozhodnutie
o zamietnutí Žiadosti.

UspeŠn ,, bolo doručene
rozhodnutie o schválení

37000 EUR dotácie.

maximálna možná
v 'ška grantu
Min.5 %

spolufinancovanie
Max. rozpočet projektu
15000 EUR

Max.1000 EUR

Min' 20 oÁ

spolufinancovanie, max
66000 EUR.

Min.5 %

spolufinancovanie
Max. 8000-12000 EUR

Max. 50 7u oprávnenych
vydavkov dotácia' max.
407o oprávnenj'ch
v davkov p Žičky'
min. l0% vlastn ,klad
z oprávnenych vj'davkov

v ška požadovaného grantu/dotácie

celkov rozpočet: l5000 EUR
poŽadovaná dotácia 14250 EUR
vl. vklad: 750 EUR

celkov' rozpočet: l000,-EUR
poŽadovaná dotácia: 1 000,_EUR
spoluÍinancovanie: 0,- EUR

celkov ,rozpočet l7652,00 EUR
poŽadované: l3239 EUR
vl. vklad + iné zdroje 4413 EUR (teda
25'Ä\ z vlastn ch zdroiov.
celkov 'rozpočet: 9845 EUR
poŽadovaná dotácia 9345 EUR
vl. vklad: 500 EUR

Celkov'rozpočet 161 462 EUR
Ztoho oprávnené v 'davky: 99496 EUR
PoŽadovany príspevok z
Audiovizuálneho fondu spolu 89546EUR

z toho dotácia 49 748 EUR
z toho p Žička 39 798 EUR

Vlastny vklad: 71 916 EUR

poskytovatel'

operačn1Í program lntegrovaná
infraštruktrira, oP lI-20 | 8 l 7/ l -DoP
odoslané: 8.2.2019

Raiffeisen banka, program Gesto pre
mesto, vyzva v oblasti skvalitnenia
prírodného a sociálneho prostredia
odoslané online: |l.2.2019
Yyzva Rady vlády pre prevenciu
kriminality pre rok 2019, Okresn rad
v Nitre,
Podané 4.3.2019
Urad vlády Slovenskej republiky
V rámci Žiadosti podan ' l projekt:
obnova detského ihĺiska Šaľa (P. J.
Šafárika) -
odoslané: l 5.3.2019 (poštou).
Poznámka: zŠ ľ. Štĺra podala Žiadosť na
obnovu umelého povrchu na ihĺisku, ZŠ
s MŠ Bernolákova podala Žiadosť na
nové multifunkčné ihĺisko vo svojom
areáli, FK Veča podala Žiadosť na
obnolu sociálnej budovy a tieŽ nákup
wbavenia)
Žiadosť o poskytnutie dotácie a p Žičky
z finančnych prostriedkov
Audiovizuálneho Íbndu
podané online aj poŠtou: 25.3 '2019

20t9

Názov projektu

Wifi pre Teba - Šal'a

Viac stromov pre mesto Šal'a

Prevencia kľiminality v Sali
2019 (6 statick 'ch a 2 otočné)

Žiadosť o poskytnutie dotácie
v rámci programu - Podpora
rozvoja športu na rok 2019

Modernizácia kinosály 20|9 -

Kino DK Šal'a



UspeŠn; , sohválenych
9OOO EUR

Mesto nebolo uvedene
y zozname poskytnutych

dotácií zarok20l.9

UspeŠn ', prideleny
voucher.

Projekt je uvedeny v časti
nerozhodnuté Žiadosti.

Žiadatelia' ktor ,ch Žiadosti
preŠli procesom Íbrmálnej

kontroly a odbomeho
hodnotenia, avšak z

d vodu' ŽepoŽiadavky
vznesené na

Environmentálny Íbnd
nieko l'konásobne prevj'Šili

jeho Íinančne moŽnosti
určene na podporu formou

dotácie na rok 20 l 9,
minister Životneho

prostredia Slovenskej
republiky nerozhodol o ich

podporení.
V prípade, Že

Environmentálny fond
získa ďalŠie tinančne

prostriedky určene pre
dotácie na rok 20l9' m Že

minister Životného

max. 60 000 EUR
min.50Á
spolufinancovanie

Max.13500 EUR

vo forme vouchera

Max. 200 000 EUR
spolufinancovanie min.
5%

Celkov rozpočet: 73 190 EUR
predpokladane vynosy 9 600 EUR
poŽadovaná dotácia: 59 890 EUR
vl. vklad: 3 700 EUR

celkov 'rozpočet: 25 905 EUR
poŽadovaná dotácia 13 500 EUR
vl. vklad: l2 405EUR

celkovy rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+iné zdroje'.

15000 EUR
15000 EUR
O EUR

celkov 'rozpočet: 396 230,06 EUR
poŽadovaná dotácia 200 000 EUR
vl. vklad: 196 230,06 EUR

Fond na podporu umenia program4.3.2
Aktivity nezávisl ,ch neprofesionálnych
zoskupení,
Podané: 25.3. 2019 poštou,
Online: 22.3. 2019 elektronicky (MsKS)
Žiadosť o poskytnutie dotácií
v p sobnosti Ministerstva financií
Slovenskej republiky
odoslané: 29.03.2019

Iniciatíva wiFi4EU je systémom
podpory na poskyovanie kvalitneho
prístupu k internetu miestnym
obyvatel'stvom a návštevníkom
v centrách miestneho verejného Života
Podané online: 5.4.2019
Environmentálny fond - ZIADOST o
POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU
DOTÁCIE v zmysle $ 4 ods. l písm. l)
zákona č. 58712004 Z. z. o
Environmentálnom fonde a o zmene
a doplnení niektor 'ch zákoĺov v zĺeĺi
neskorších predpisov na činnosť v s lade
s Rozšírením špecífikácie činností
podpory formou dotácie pre rok 2019
(Činnosť L5) - ZvyŠovanie energetickej
činnosti existujricich verejnj,ch budov

vrátane zatepl'ovania
podané: 8.4.2019 online elektronicky
osobne do podatel'ne: 9.4.2019

Rok so šalskym gazdom

oprava hydroizolácie strešného
plášťa ZŠ J. Hollého, Šaľa
(havarijny stav - spojovacia
chodba parc. reg. C 319819, LV
8641)
WiFi4EU - Šal'a

ZniŽenie energetickej náročnosti
objektov ZŠ Ľudovíta Štrira v
Šali



prostredia Slovenskej
republiky na návrh Rady

Environmentálneho Íbndu
dodatočne rozhodn ť o ich

podporení Íbrmou dotácie z
Environmentálneho Íbndu

na rok 2019.

nerispeŠny

Uspešn ,, hodnota podpory
I6458,55 EUR

UspeŠny, v zQzname
podporenl ch projektov na
webe uveden 'ch 900 EUR

Nie je uvedeny medzi
podporen 'mi, ostáva

evidovany a SoV sa nírn
bude zaoberať ak získa

d'alšie prostriedky

UspeŠn , l0000 EUR

projekt nebol zaradeny
medzi podporene projekty.

Vzhl'adom na to, Že
Íinančny balík bol

obmedzeny, tak nebolo
moŽne podporiť všetky
projekty aj ked'boli po

formálnej stránke v
poriadku

Max.2500 EUR,
spolufinanĺ.:ovanie min.
5%

Max. 16500 EUR

max. l000EUR

Min. 10000 EUR

Nie je uvedene

Min 10000 EUR,
max. 50000 EUR,
spolufinancovanie min.
2s%

celkoq rozpočet: 4280EUR
poŽadovaná dotácia 2500 EUR
vl. vklad: 196 230,06 EUR

oelkov' rozpočet: l 458,55EUR
poŽadovaná dotácia l6458,55 EUR
vl. vklad: 0 EUR

celkov, rozpočet: l000EUR
poŽadovaná dotácia l000 EUR
vl. vklad:0 EUR
celkov ,rozpočet: 78500 EUR
poŽadovaná dotácia 74575 EUP:
vl. vklad: 3925 EUR

oelkov ,rozpočet: 53000 EUR
poŽadovaná dotácia l0000 EUR
vl. Vklad + dotácia Uradu vlády SR;
43000 EUR

celkov ' rozpočet: 22292 EUR
poŽadovaná dotácia l6717 EUR
vl. Vklad: 5575 EUR

Poštová banka
Žiadali sme 2500
podané elektronicky: 16'5.2019 (MsKS)

Zelené obce _ národn ' projekt
Podané online: ll.6.2019 (poštou
12.6.2019)

Nadácia ZSE
Rozprudime regi ny
Podané online: 12.6.2019 (MsKS)
Slovensk 'olympijsk 'a Športov]i/ v]Íbor
Y zva na predkladanie Žiadostí
o poskytnutie príspevku na
modernizáciu, rekonŠtrukciu a budovanie
športovej infľaŠtruktriry
Podané elektronicky: l 5.8.20l9
Nadácia SPP - Program podpory
partnerstiev
Podané 4.9.2019

Y yzva Slovenského futbalového zväzu --
-Žiadosť o poskytnutie finančného
príspevku z projektu SFZ ''Podpora
vystavby, rekonŠtrukcie a dobudovania
futbalovej infraŠtrukt ry v rokoch 20 l9
aŽ202l
Podané online: 12.9 '2019

Rok so Šalsk m gazdom

Zíadosť o poskytnutie podpory _
v sadba 96 ks stromov
a s visiace v 'davky podl'a
ceruríka národného proiektu
Rok so šalsk 'm gazdom -

Modernizácia zastrešenia
tenisovych kurtov nafu kovacou
halou

Multifunkčné ihrisko na ZS s
MŠ, Bernolákova l, Šal'a
(dofinancovanie) * zmena na
vymenu powchu ĺaZŠ Ľ.-
Štrira.

Rekonštrukcia športového
zázemía - FK Veča



NSK zverejnil oznam, že
dočasnc zastav uje plnenia.
ktore vypl 'vajri z platnj'ch

všeobecne záväzĺych
nariadení, prostredníctvon-l

ktorych NSK poskytuje
dotácie

UspeŠn ,'

Schválená dotácia
v sume 1037 EUR

NSK zverejnil oznam, Že
dočasne zastavujc plnenia,
ktoré vypl 'vaj z platnych

vŠeobecne záväznych
nariadení, prostredníctvonr

ktoruch NSK poskytuje
dotácie

UspeŠn , l000 EUR

UspeŠn ', prebieha príprava
zmluvy

zanrietnutá

UspeŠn ',
rozhodnutie o schválení

100 000,- EUR

max. 1700 EUR

max.l700 EUR

max.l800 EUR

Max.l000 EUR

NFP pre MRR pozostáva
z príspevku zo štátneho
rozpočtu vo v ,Ške 15 %
a. z ESF vo v 'ške 85 %.

Uhrada v 'davkov TSP
do max. vyŠky celkovej
cenypráce l575 EURza
mesiac a pre TP 1 03
EUR za mesiac.

Max.40 000 , min. 5%
spolufinancovanie

Max. 200 000 EUR
spolufinancovanie min.
5Y"

celkov rozpočet: 900 EUR
poŽadovane: 1700 EUR
vl.vklad+iné zďroje'. 5200 EUR

celkov 'rozpočet: 3360 EUR
poŽadované: 1700 EUR
vl.vklad+iné zdroie: 1660 EUR
celkovy rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+iné zdroje:

10728 EUR
18OO EUR
8928 EUR

celkov' rozpočet: 1000,-EUR
poŽadovaná dotácia: 1 000,-EUR
spolufinancovanie: 0,- EUR

Pre rok 20l9 - Uhĺada vydavkov TSP do
max. qŕškycelkovej cenypráce l575
EUR za mesiac a pre TP I 036 EUR za
mesiac avŠak len do v 'šky reálnych
vydavkov podl'a priemeru za rok 2018.
Plus za náklady s visiace s činnosťou
TSP a TP budri subjektom poukazované
Íinančné prostriedky vo v ,ške 5,0 oÁ z
reálne vynaloŽenej a oprávnenej CCP za
iednotliv'ích zamestnancov
celkov ,rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+iné zdroie.'

25600 EUR
19900 EUR
57OO EUR

celkov 'rozpočet: 396 230,06 EUR
poŽadovaná dotácia 200 000 EUR
vl. Vklad+ ine zdroje: 196 230,06 EUR

UNSK - dotácie na podporu kult ry
odoslané 1 0. l0.20l 9 elektronicky

UNSK - dotácie na podporu športu
odoslané l 0. l 0.20 l 9 elektronicky

LINSK - dotácie na podporu cestovného
odoslané l 0. l0.20 l9 elektronícky

Raiffeisen banka, program Gesto pre
mesto, vyzva v oblasti kultriry
odoslané online: 8.l l.2019, podalo
MsKS
IA MPSVaR SR
!..
Ziadosť o zapojenie sa do NP projektu
TSP II.
odoslané online l3. l l.2019 a poštou
t4.tt.2019

Fond na podporu umenia
Podané: 25.ll.2019 poŠtou, (MsKS)

Environmentálny fond - ZIADOST o
POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU
DoTÁcIE v zmysle d 4 ods' l písm. l)
zákona č' 58712004 Z. z. o
Environmentálnom fonde a o zmene

Saliansky jarmok - slávnosti
2020

Bezpečné športovanie

Víno Terra Wag - Sal'a2020

Hudobné nástroje pre FS Šal'an

Ziadosť o zapojenie sa do
národného projektu Podpora a
zvyŠovanie kvality terénnej
sociálnej práce pre cíel'ovri
skupinu marginalizované r mske
komunity- d'alej len,,NP TSP II

Zlatápiaďka Šal'a 2020

ZníŽeníe energetíckej náročnosti
objektov ZŠ Ľudovíta Št ra v
Šali



UspeŠn ',
doručene oznámenie

o schválení dĺltácie vo
v 'Ške l5000 EUR

max 907o celk.
nákladov. max. 50000
EUR

celkov, rozpočet: l9070'15 EUR
poŽadované: l71 63'13 EUR
vl. vklad + iné zdroje: l907,02 EUR

a doplnení niektor 'ch zákonov v zneni
neskorších predpisov na činnosť v srĺlade
s Rozšírením špecifikácie činností
podpory formou dotácie pre rok 20l9
(Činnosť L6) - Zvyšovanie energetickej
ričinnosti existuj cich verejn 'ch budov
vrátane zaÍepl'ovania
podané: 20.|2.2019 online elektronicky
osobne do podatel'ne: 27 .12.2019
MPSVaR SR - Žiadosť o poskytnutie
dotácie na podporu rozvoja sociálnych
sluŽieb na rok 2020 - rekonŠtrukcia
budovy krízoveho centra - 1.etapa
(v 'mena vonkajŠích v plní), odoslané
online 23.12.2019, osobne do podatel'ne
2?.12.2019

Dotácia na podporu rozvoja
sociálnych sluŽieb -

vyhodnotenie spešnosti

UspeŠny l0000 EUR' kv li
covidu sa projekt

nerealizoval, prostriedky
boli vrátené

Uspešn '' schválená dotácia
v plnej v 'Ške l7300 EUR,

Vyhlasovatel' a odborny
garant ,,ZlaÍej priadky _

Šaľa 2020" Národne
osvetové centrum
Bratislava zrušilo

oznamom d a 1.10.2020
tohtoročn prehliadku

prostriedky sa nečerpaiti.
Ne spešn '- na základe

návrhu odbornej komisie,
ktorá posudzovala

predloŽené proiekty nielen

maximálna moŽná
vÝška srantu
Max. 60 000 , min.5%
spoluÍinanoovanie

min.5%o
spolufinancovanie

mín.5%o
spolufinancovanie

v ška požadovaného grantu/dotácie

celkov 'rozpočet: 35020 EUR
poŽadované: 32320 EUR
vl. vklad + ine zdroje: 2700 EUR

celkov rozpočet:21800 EUR
poŽadované: l7300 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 4500 EUR

celkoq rozpočet: 6l882 EUR
poŽadované:40650 EUR
vl. vklad + iné zdroje:21232 EUR

poskytovatel'

Fond na podporu umenia
podané elektľonicky 1 7. l.2020/poštou
20.r.2020 (MsKS)

Ministerstvo kultriry SR Žiadosť
o poskytnutie dotácie program 5 Podpora
miestnej a regionálnej kultriry,
odoslané: 3.2.2020 (MsKS)

Ministerstvo kultriry SR v rámci
mimoriadnej vyzvy programu 5 Podpora
miestnej a regionálnej kultriry.
odoslané: l0.2.2020 (MsKS)

2020

Názov projektu

Ján Boťán

Zlatá priadka - Š al' a 2020
(49.ročník celoštátnej postupovej
s ťaŽe a prehliadky s borov
a s listov divadla hraného deťmi

Saliansky mlynár od Váhu



v kontexte celkovej vjzšky
disponibiln'ch Íinančn;ŕch

prostriedkov ričelovo
určenych na podporu

v danom programe. ale aj
v kontexte kvality

ostatnych predloŽenych
projektov ľozhodlo

nepodporiť predloŽenri
Žiadost'

Neírspešn ' po verejnom
hlasovaní

Nerispešn ', komisia
MSVVaŠ odporučila

neposkytnriť dotáciu pre
nízko deÍlnovane

meratel'né ukazovatele,
. i- .,

rozpocel nesplnaJucr
podmienky vyzvy, nepočíta

sa so zapojením
neziskoveho sektora.

K uvedenemu od vodneniu
sme zaslali Žiadosť

o vysvetlenie, ktoré sme
podloŽili argumentami.

Uspešny' schválen NFP
v plnej v 'Ške 42 492,29

EUR pre obe samosprávy

Ne speŠn ', rozhodnutie
bolo doručené mestu

Max.l000 EUR

Min. l0%
spolufinancovanie

Max. rozpočet projektu
50000 EUR, min.
spolufinancovanie l5 oÁ

Max. rozpočet projektu
50000 EUR, min.
spolufinanoovanie l5 oÁ

celkov, rozpočet: l000,-EUR
poŽadovaná dotácia: l 000,-EUR
spolufinancovanie: 0,- EUR

Celkov 'rozpočet projektu: 17 19l,36
Eur
PoŽadovaná dotácia: l601 l,44 Eur
Spoluťtnancovanie : l'7 7 9,92 Eur

celkov rozpočet: 49990,94 EUR
poŽadované: 42492,29 EUR
vI. vklad + iné zdroje: 7498,65 EUR'
v tom priamo mesto Šaľa ako ved ci
partn r má rozpočet:
celkov1ŕ rozpočet: 24992,52 EUR
poŽadované: 21243,63 EUP.
vl. vklad + iné zdroje: 3748'89 EUR,

celkov 'rozpočet: 49060,55 EUR
poŽadované: 4 l 70 l,4 EUR
vl. vklad + iné zdroie: 7359'09 EUR.

Raiffeisen banka, progľam Gesto pre
mesto, vyzva v oblasti skvalitnenia
prírodného a sociálneho prostredia
odoslané online: 14.2.2020
Ministerstvo Školstva, vedy, vyskumu
a športu Slovenskej republiky, odbor
mláďeŽe, vyzv a na predkladanie Žiadostí
o dotáciu v rámci Programov pre mládež
(Komunita
mlad ch)č. komunitďD/ll2}2}
odoslané elektronicky prostredníctvom
dotačného systému a poštou 27.2.2020,

Fond mal ch projektov, Prioritná os 4
Podpora cezhľaničnej spolupľáce
orgánov verejnej správy a os b Žij cich
v pohraníčnej oblasti, Mesto
Ša|'a:hlavn ' partner, Mesto oroszlány
partner s rozpočtom+ l partner z mesta
oľoszlány bez rozpočtu ( Nadácia Sziilok
és pedag gusok gyermekekért)
odoslané poštou 28.2.2020
Fond mal ch projektov, Prioritná os 4
Podpora cezhĺaničnej spolupráce
orgánov vereinei spráW a os b Žiiricich

Viac kvetov v centre mesta

Koordinátor mládeže

SafeCyckling -Bicyklujme sa
spoločne bezpečne
l Ker ékp ár o znlnk e g y ĺitt
biztonságosan (obstaranie
mobilného dopravného ihľiska, 2
workhopy,3+3 návštevy
druŽobn ch miest, vytvorenie
učebnej pom cky pre dopravnri
v'chovu)
E-Sport - E-Sporttal határokon
átl E-šport - S E-športom cez
hĺanice (vytvorenie E-šport



oroszlány ako hlavnemu
partneľovi a Žiadatel'ovi

Doručene rozhodnutie
o neschválení Žiadosti

oprojektzd vodu
nedostatočnej alokácie na
vyzvu a zaraďeĺi projektu

do rezervneho zoznamu. Po
schválení dodatku

k Programovej dohode
a zvyŠení alokácie pre

vyzvu bude Žiadatel'ovi
moŽne poskytnriť Žiadany

projektov' grant V zniŽenej

' 
v 'Ške 858 814 EUR

UspeŠn ,' schválen ,ch

85tt 814 EUR.
od vodnenie zniŽenia

grantu: z d vodu
nedostatočnej alokácie na

vyzvu.
UspeŠn '. Komisia pre

vyhodnocovanie Žiadostí
odporučila projekt na d'alŠí

schval'ovací proces,
schválená v 'ška 7500 EUR

Ne speŠny, oznámenie
nepriŠlo' ale projekt nieje

uveden ,v zoznamu
schválenych Žiadosti na

web stránke.

Min.5%
spolufinancovanie

Max.20 000 EUR

Min., 10000 EUR
Max.50000 EUR,
min l0 7o vlastné
spolufinancovanie

v tom priamo mesto Šal'a ako ved ci
partner má rozpočet:
celkovy rozpočet 24999,70 EUR
poŽadovane: 21249,7 4 EUP.
vl. vklad + ine zdroje: 3749,96 EUR,

Celkov rozpočet projektu:
1 473 700 EUR
PoŽadované: 1 400 000 EUR
Spolufinancovanie mesta: 73 700 EUR

Celkov rozpočet projektu: 20 000 EUR
PoŽadované: 20 000 EUR
Spolufinancovanie mesta: 0 EUR

Celkov' rozpočet projektu:
55 821,44 EUR
PoŽadované: 50 000 EUR
Spolufinancovanie mesta: 582 I,44 EUR

v pohraničnej oblasti, Mesto Šal'a:
partner s rozpočtom, Mesto oroszlán5
hlavn'partner+ I partner zmesta
oroszlány bez rozpočtu ( kultrirne
centrum a kniŽnica F' Kolcseyho.+l
partner bez rozpočtu zo Šale - CVČ
Podal osobne hlavn 'partneľ: 28.2.2020
Ministerstvo Životného prostredia
Slovenskej republiky v rámci programu
SK-Klíma, Yyzva ACC02- Akčné plány
na zmier ovanie a prisp sobenie sa
zmenám klímy imp lementované
miestnymi orgánmi v mestskych
rizemiach (ClimaUrban)
odoslané poštou 28'2.2020

Urad vlády Slovenskej republiky
Vyzvanie predsedu vlády Slovenskej
republiky na predkladanie Žiadostí
o poskytnutie dotácie na obnolrr
vojnov ,ch hĺobov na rok 2020
odoslané emailom: 26.3.2020

Yyzva na predkladanie Žiadostí o
poskytnutie dotácie v oblasti podpory
regionálneho rozvoja
6407 12020 loSMRR - aktivity zameÍane
na zmiernenie dopadov koronakízy

klubu a jeho vybavenie hern 'mi
konzolami, IKT vybaven m+ 2

workshopy, 3+3 návštevy
(sriťaŽe) druŽobn 'ch miest

Sal'a na ceste k zmier ovaniu
klimatick 'ch zmien

Vojnové hroby-
- Pomník padl m vojakom

v l. a2. sv. vojne
- Pomník obetiam 2 sv.

vojny

Zlepšenie hygienického zázemla
nakladania s odpadmi - Šaľa



Dŕn29.4.2021 doručené
rozhodnutie o neschválení

Žiadosti o NFP pre
nedostatok Íinančnj,ch

prostriedkov určenych na
čerpanie vo vyzve,

(rozhodnutie m Že byt'
preskrimane v buducnosti

v prípade disponovania
Íinančnymi prostriedkami

:zaradeny do zásobníka
projektov).

ZMENA ROZHODNUTIA
- 3.l2'202l - schválené
NFP: 5 533 495,74EUR

Uspešny, 18.6.202l
doručene rozhodnutie

o schválení NFP v
825 786,34 EUR

Neťrspešny, emailové
oznámenie l 8. 1.202 l, bude

moŽnosť znova projekt
predloŽiť.

Min.5 %
spolufinancovanie
Minimálna v 'ška
pomoci: nie je
Stanovená.
Maximálna v ,Ška

pomoci; nie je stanovená

Min.5 %
spolufinancovanie
Minimálna v Ška
pomoci:200000 EUR
Maximálna v; Ška
pomoci: 1000 000 EUR

Nie je stanovená,
odporučaná v 'Ška cca 7-
8 mil. EUR za projekt.

Celkov 'rozpočet projektu: 5 854 873,08
EUR
PoŽadované: 5 562 l29,43 EUP.
Spolufinancovanie mesta: 292 7 43,65
EUR

Celkov ' rozpočet projektu: 86940 l EUR
PoŽadovane: 825930'95 EUR
Spolufinancovanie mesta: 43 470,05
EUR

Celkov 'rozpočet projektu za mosto
Šaľa: 1 444 524,25E|JR
PoŽadované: l 444 524,25
Rozpočet zatĺetie strany naviazané na
mesfu Šaľa: 499 275 EUR
PoŽadované: 499 275 EUP.
Spolu za mesto Šaľa a tretie strany: l 943
799,25 EUR
PoŽadované spolu: l 943799,25 EUP.

podporou tvorby a udrŽania pracovn1ŕch
miest a aktivitami na podporu lokálnych
komunít, vyhlasovatel': Urad
podpredsedu Vlády Slovenskej republiky
pre investície a informatizáciu
odoslané: 16.6.2020
IROP - |.2.|'Zvyšovanie atraktivity
a konkurencieschopnosti verejnej
osobnej dopravy
Y yzva IROP-POl -SCl2l-2019 - 48
odoslané v ITMS 24.8'2020
Podané: 25.8.2020

Urad podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu - operačn '
program Integrovaná infraŠtruktrĺra, ŠC
7 .4. _ Zvyšenie kvality, štandardu
a dostupnosti eGovernmentu sluŽieb pre
občanov _kodvyzvy: OPII - 202011ll|-
DoP, odoslané 26.8.2020
Horizon 2020 CaIl: H2020-SU-INFRA-
2018-2019 -2020 (Protecting the
infrastructure of Europe and the people in
the European smart cities) Topic: SU-
INFRAO I -20 I 8-20 19 -2020 Type of
action: IA Proposal number: SEP-
210706085 Proposal acronym: ISOC
project.
Deadline Id: H2020-S U-INFRA-2020

Zách1rtné parkovisko -
predstaničny priestor v Šah -
prestupn uzol

Modemé tecbnol gie - Šal'a na
ceste SMART

Protecting the infrastructure and
public space, providing safety
for citizens in the European
Union with harmonized and
standardized procedures
(ochrana infraštrukt ry
a verejného priestoru, zaistenie
bezpečnosti občanov v EU
pomocou harmonizovanych
a Štandardizovan1ŕch postupov.



Zmlvva o poskytnutí
Íinančn ,ch prostriedkov,

grantová zmluva na 5000
EUR

Zmluva o spolupráci
prostriedky na projekt

20000 EUR

NeÍrspeŠny, nie je uvedeny
v zozname schválenych

projektov

Ne spešn ', nie je uvedeny
v zozname schválenj,ch

Proiektov
UspeŠny, schválen 'ch

3320 EUR.

9.'t2.2020 doručene
oznámenie o speŠnosti

mesta a inÍbrmácia o
zaradeni medzi

or gaĺizácie, ktore získaj rl
podporu pri implementácii

modelu CAF

O Žiadosti minister
nerozhodol.

5OOO EUR

20000 EUR

max.3320 EUR

max.3320 EUR

max.3320 EUR

Predpokladane náklady
UNMS SR - IO 947,14
EUR

Max.200 000 EUR
spolufinancovanie min.
5v,

Celkovy rozpočet: 5l73,89 EUR
Grant: 5000 EUR
SpoluÍinancovanie mesta: l 73'89 EUR

Celkov rozpočet: 4l l52,02 EUR
Poskytnuté: 20000 EUR
SpoluÍinancovanie mesta 21 1 52,02 EUk

celkov 'rozpočet: 8900 EUR
poŽadované: 3320 EUR
vl.vklad+iné zdroje: 5580 EUR
celkov ,rozpočet: 3900 EUR
poŽadované: 3320 EUR
vl.vklad+iné zdroje: 580 EUR
celkov ,rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+iné zdroje:

l1688 EUR
3320 EUR
8368 EUR

Nutne spolufinancovanie zo strany mesta
0 EUR, len zapojeníe vlastnych
pracovníkov. Refundovať náklady
L]NMS SR nutné len v prípade
nedokončenia a predčasné odst penia od
pľojektu a nedosiahnutia udrŽatel'nosti.

celkov 'rozpočet: 272 886,00 EUR
poŽadovaná dotácia 200 000 EUR
vl. Vklad+ iné zdroje: 72 886'00 EUR

Hlavn partnor a Žiadatel' je Mesto
Tatabánya, mesto Šaľa je partnerom
projektu
odoslané 27.8.2020
obč ianske zdruŽerie JUVAM EN

SAMSL'NG Galanta, občianske
združeníe

UNSK _ dotácie na podporu kultriry
odoslané 28'9.2020 elektronicky

UNSK - dotácie na podporu športu
odoslané 28.9.2020 elektronicky

UNSK - dotácie na podporu cestovného
odoslané 28.9.2020 elektronicky

Urad pre normalizáciu, metrol giu a
sk Šobníctvo SR, - vyzva na zapojenie sa
do národného projektu - 3. kolo _
Podpora implementácie modeli CAF
v orgarĺizáciách verejnej spráry v ľámci
projektu s názvom: Zaváďzaĺie a
podpora manaŽérstva kvality v
or gaĺizáciách verejnej správy, k d
projekľu v ITMS20I4+: 31401 1R809,
ktoráje určená pre rady vyšŠích
zemnjrch celkov, mestá a obce. List

s prejavom záujmu o zapojenie sa:
25.tt.2020
Environmentálny fond - ZIADOST o
POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU
DOTÁCIE v s lade so Špecifikáciou
činností podpory formou dotácie pre rok
202l (Činnosť ) - ČINNOSŤ: A3.

oprava vstupu do kaštiel'a

V mena okien v budove
kolkrĺrne v meste ŠaI'a

Saliansky jarmok - slávnosti
2021

Pohyb pre všetk 'ch Sal'a 202l

Víno Terra Wag - Sal'a2021

PODPORA IMPLEMENTACIE
MODELU CAF v podmienkach
MsU Sal'a (14 mesiacov so
začiatkom od j na 202l,teďa
061202t -0'7t2022)

Zlepšenie stavu ovzduŠia v meste
Šal'a _ nákup komunálneho
vozíd|a



Uspešny, schválenyĺ:h
10000 EUR. Uveden'

v zozname schválen 'ch
Žiadostí na webovej stránke

ministerstva.
Žiadosť bola podarrá
a následne 5.2.2021

zruŠená, nakol'ko sa mesto
Šal'a uchádza cl poskyrnutie

podpory lbrmou dotácie
z Environmentálneho

fondu na rok 202l činnosť
L7 pre vŠetky obiekty

Ne spešn ', nie je uvedeny
v zozname schválenych

Droiektov
Ne spešny, nieje uvedeny

y zozname schválen 'ch
proiektov

Nerispešny, nie je uvedeny
y zozname sohválenych

proiektov
Nerispešny, nie je uvedeny

y zozname schválenych
Proiektov

NerispeŠn ', nie je uvedeny
v zozname schválenych

proiektov

max 907o celk.
nákladov. max. 50000
EUR

Bez limitu

Max. 5 000 EUR
Min. 1701 EUR

Max.5 000 EUR
Min. I 701 EUR

Max.5 000 EUR
Min. I 701 EUR

Max. 5 000 EUR
Min. I 701 EUR

Max. 5 000 EUR
Min. I 701 EUR

celkov rozpočet: l4 6l5,38 EUR
poŽadované: l3 153,84 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 1 461,54 EUR

Celkov 'rozpočet 33 784,80 EUR
PoŽadované: 32 000,00 EUR
Vlastn 'vklad: I 784,80 EUR

Celkov 'rozpočet 4 622,00 EUR
PoŽadovane: 4 622,00 EUR
Vlastn' vklad: 0 EUR
Celkov 'rozpočet 5 000 EUR
PoŽadovane: 5 000 EUR
Vlastn 'vklad: 0 EUR
Celkov 'rozpočet 3 600 EUR
PoŽadovane:3 600 EUR
Vlastn 'vklad: 0 EUR
Celkov 'rozpočet 4 200 EUR
PoŽadované:4 200 EUR
Vlastní'vklad: 0 EUR
Celkov rozpočet 4 930 EUR
PoŽadované:4 930 EUR
Vlastn ,vklad: 0 EUR

Podpora proj ektov zamerany ch ĺa
zlepšenie kvality ovzdušia
prostredníctvom adaptačnych opatrení'
najmä v oblasti riadenia kvality ovzdušia
podané: 14.l2.2020 online elektronicky a
odoslané poštou
MPSVaR SR - Ziadosť o poskytnutie
dotácie na podporu ĺozvoja sociálnych
sluŽieb na rok 202l (materiálno-
technické vybavenie detsk ch jaslí -
odoslané online ai poŠtou 29.12.2020
MSVVaŠ SR
Podané poštou 9.l.2020
(Spoločn ' školsk; rad)

MŠVVaŠ sR
Podané poštou 3.ll.2020
(Spoločn ' školsk ' rirad)
MSVVaS SR
Podané poštou 3.ll .2020
(Spoločn ' školsk ' rirad)
MSVVaS SR
Podané poštou 3.||.2020
(Spoločn ' Školsk ' rad)
MSVVaS SR
Podané poštou 3.l1.2020
(Spoločn ' školsk ' rad)
MŠVVaŠ sR
Podané poštou 3.ll.2020
(Spoločn: školsk ' rirad)

Dotácia na podporu rozvoja
sociálnych sluŽieb

Rekonštrukcia streŠného pláŠťa
na telocvični ZŠ s MŠ
Bernolákova 1, Šal'a

Zlepšenie vybavenia Školsk 'ch
jedální 2020 -ZŠ s MŠ
Bernolákova
Zlepšenie vybavenia školsk 'ch
jedální 2020 _zŠ Holleho

Zlepšenie vybavenia Školsk 'ch
jedální 2020 -ZŠ s MŠ -l.
Murgaša
Zlepšenie vybavenia školskych
jedální 2O2o -ZŠ Ľ. Št ra

Zlepšenie vybavenia Školsk 'ch
jedální 2o2o -ZŠ J. C.
Hronského

vyhodnotenie rĺspešnosti
maximálna možná
vÝška srantu

v ška požadovaného grantu/dotácieposkytovatel'

2021

Názov projektu



Žiadosť bola podaná
a 5 .2.2021 zruŠená.

nakol'ko sa mesto Šal'a
uchádza o poskynutie

podpory ĺbrmou dotácie
z Environmentálneho

tbndu na rok 2021
Projekt bol, podany

a následne späť vzaty
nakol'ko Zlatá priadka sa
v roku 202l neuskutoční

V posudzovaní

o Žiadosti minister
nerozhodol.

Uspešn '.
Bolo doručené oznámenie

o schválení dotácie vo
v 'Ške 34500 EUR.

S ohl'adom na rozmery
prvkov, ktore ministerstvo
navrhuje - zmena lokality.

Bez limitu

Max.40 000

Bez limitu

Max.400 000 EUR
spolufinancovanie min.
5%

spolufinancovanie min.
10 7o. Dotáciu na
podporu plnenia funkcií
rodiny moŽno poskynuť
najviac v sume 10 000
eur. Ak ide o dotáciu na
v 'davky na k pu alebo
prenájom pozemku
určeného na podporu
socializácie a inklrizie
detí formou detskeho
ihľiska a na v ,davky

spojené so stavebn mi
pravami a zarjadením

Celkovy rozpočet 83 645,87 EUR
PoŽadované: 82 000,00 EUR
Vlastn vklad: I 45,87 EUR

celkoqŕ rozpočet: 25 600 EUR
poŽadované: 19 900 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 5 700 EUR

Celkov 'rozpočet 58 525,75 EUR
PoŽadované: 58 000 EUR
Vlastn 'vklad: 525,75 EUR

celkov ' rozpočet: 553 8l5,79 EUR
poŽadovaĺá dotácia400 000 EUR
vl. Vklad+ iné zdroje: l53 8 l5,79 EUR

celkov ,rozpočet: 38 822,28 EUR
poŽadované: 34 500 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 4 322,28 EUF.

MSVVaS SR
Podané poštou 7.|.202l
(Spoločn školsk rirad)

Fond na podporu umenia
odoslané elektronicky 8.l.2021 /poštou
lt.1.2021(MsKS)

MŠVVaŠ SR
Podané poštou |8.|.202l
Znovupodané: 6'5.202l
Znovupodané 22. 10.202 l SŠU
Environmentálny fond - ŽIeoosŤ o
POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU
DOTACIE v srilade s I. rozŠírením
špecifikácie činností
podpory formou dotácie pre rok 2021
(Činnosť L7) - Zvyšovanie energetickej
ťlčinnosti existujricich verejn ch budov
vrátane zatepl'ovania
podané: 26.2.202l online elektronicky
osobne do podatel'ne : 26.2.2021
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny
SR, vyzva: Žiadosť o poskytnutie dotácie
na podporu plnenia funkcií rodiny.
Podané online a odoslané poštou:
t.3.202t

Rekonštrukcia strešného plášťa
a zatepleníe objektu telocvične
v ZŠ s MŠ Bemolákova l, Šal'a

Z|atápnaďka Sal'a 202l

Havarijn stav podlahy objektu -
zŠ ľ. Štĺra

ZníŽeĺie energetickej náročno sti
Zák|adnej školy Bernolákova,
Šaľa - Veča

obnova detského ihriska Sal'a
(ut. P.J' Šafarika)



Ziaĺlost' poĺJaná po tcľlrrĺlle.
Pnrjekt bol prcto vyradeny zo

Žiaclosti o clotáciu z FPU.

NerispcŠlly, ctnailove
oznámenie l 6.5.202 l' Žiadost'
_ Bahota'' zaľcgistrovaná ptlcl

Č. 2l- l l-0394tJ.
odbomá kilrnisia oclporuči la

Žiadosť ncpodpoľit' vzlrl'adom
na slaby clľanlaturgicky plán a

oricntáciu zväčŠa na konrcrčné
aktivity a tradičnu kult ru.

Ne speŠn ', projekt nie je
uvedeny v zozname

schválenych pľojektov na
web stránke Nadácie SPP
Postup do hlasovacej Íäzy

2. Šanoa' ne spešny

ZruŠenie Žiadosti
Je to opravené a
Íjnancovali si to

z vlastneho rozpočtu
D a 1.1 .202l' pridelenj'ch

33 000 eur na rieŠenie
havariinei situácie..

detského ihri ska wrá ta ne
vydavkov spojen 'ch s
bezbariérovym
usporiadaním a
vybavením tychto
priestorov podporujricim
inklriziu detí so
zdravotnym
znevyhodnenín
najviac v sume 50 000
eur.
Max.60000 EUR

Max. 10000 EUR

Max. 5000 EUR

Max.6000 EUR

Bez limitu

Bez limitu

celkov , rozpočet: 4l 420 EUR
poŽadované: 32 320 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 2700 EUR

celkovy rozpočet: l3 000 EUR
poŽadovane: l0 000 EUR
vl. vklad + iné zdroje: 3 000 EUR

celkov ,rozpočet: 8 4 0 EUR
poŽadované: 5 000 EUR
vl. vklad + ine zdroje: 3 460 EUR

celkovy rozpočet: 6 000 EUR
poŽadované: 6 000 EUR
vl. vklad + ine zdroie: 0 EUR
Celkov rozpočet 33 990'76 EUR
PoŽadované: 33 000 EUR
Vlastn ,vklad: 990,76 EUR

Celkov 'rozpočet 33 990'76 EUR
PoŽadované: 33 000 EUR
Vlastn vklad: 990,76 EUR

Fond na podporu umenia,
podaná elektronicky 26.2.2027,
poštou 3.3.2021(MsKS)

Fond na podporu umenia
vyzva č. 412021:. program 6.l.l - Mesto
kultrĺry - prípravná fáza,
Podané: elektronicky 19.3.202l, poštou
22.3.202r (MsKS)

Nadácia SPP, Program: Grantovy
program Športuj ajTy| 2O2'l
podané 30.3.202l

Nadácia CooP Jednota
podané elektronioky 30.3.2021 (MSKS)

MSVVaŠ sR
Podane poŠtou 20'4.202l, (SŠU)

MSVVaS SR
Podané poštou 20.4.202l, (SŠU)

JAN BOTAN

BAHOTA - Mesto kult ry 2022
- pripravná fáza

Aktívne aj na vozíku

Mlynárov žamov (GPS hra) -

Havarijn' stav sociálnych
zariadení - severovychodné
krídlo - ZŠ J. C. Hronského

Havarijn;ŕ stav sociálnych
zariadení - j uhovychodné krídlo-
ZŠ J. C. Hronského



UspeŠn 1300 EUR

Ne speŠn ', zruŠené ďalšie
kolo vyzvy

Ne speŠn ', zruŠene ďalšie
kolo vyzvy

Ne speŠn ,, zruŠene ďalŠie
kolo v ,zvy

NerispeŠn ', zrušene d'alŠie
kolo vyzvy

Ne speŠn ', zruŠene ďalšie
kolo vyzvy

NerispeŠn ,, zruŠene d'alšre
kolo vyzvy

Max. 1300 EUR

Max. 30 000,00 EUR

Max. 30 000,00 EUR

Max. 30 000,00 EUR

Max. 30 000,00 EUR

Max. 30 000,00 EUR

Max. 30 000,00 EUR

celkov rozpočet: l4 4 EUR
poŽadovane: l300 EUR
vl. vklad + iné zdroie: l64 EUR
Celkov 'rozpočet 5000 EUR
PoŽadované: 5000 EUR
Vlastn ,vklad: 0 EUR

Celkov 'rozpočet 29700 EUR
PoŽadované: 29700 EUR
Vlastn 'vklad: 0 EUR

Celkov 'rozpočet 2240 EUR
PoŽadované:2240 EUR
Vlastn ,vklad: 0 EUR

Celkov 'rozpočet l7932 EUR
PoŽadovane: l7932 EUR
Vlastn 'vklad: 0 EUR

Celkov rozpočet 29l5l EUR
PoŽadované: 29151 EUR
Vlastn;Í vklad: 0 EUR

Celkov 'rozpočet 4396 EUR
PoŽadované:4396 EUR
Vlastn 'vklad: 0 EUR

Tesco, Nadačn 'fond Tesco v Nadácii
Pontis, program: Vy rozhodujete, my
pomáhame. online podané: 30.4.202|
MSVVaS SR
Podané 24.5.202l
V;pracovala škola a podala spoločne so
SSU

MŠVVaŠ SR
Podané 26.5.202l
V;pracovala Škola a podala spoločne so
SSU

MŠVVaŠ sR
Podané 26.5.2021'
V;pracovala Škola a podala spoločne so
SSU

MSVVaS SR
Podané 26.5.202|
V1pracovala škola a podala spoločne so
SSU

MSVVaS SR
Podané 20.5.202l
Vypracovala škola a podala spoločne so
SŠU

MŠVVaŠ sR,
Podane 24.5.2021
V;lpracovala škola a podala spoločne so
SSU

V sadba noveho ztthona -
skrášlenie Vstupu

Dotácie MSVVaS SR na
inovatívne prístupy
priestorovych riešení a v ,učby v
záHadnych a strednych
školách,,Modernej Šia škola"
ZŠ s MŠ Bernolákova
Dotácie MsVVaŠ SR na
inovatívne prístupy
priestorovych riešení a vyučby v
základnych a strednych
Školách,,Modernej Šia Škola"
zŠ.l. Hollcľlo
Dotácie MŠVVaŠ SR na
inovatívne prístupy
priestorovych rieŠení a v'učby v
základn 'ch a strednych
školách,,Modernej šia škola"
ZS s MS J. Murpaša
Dotácie MSVVaS SR na
inovatívne prístupy
priestorovych rieŠení a v ,učby v
základn 'ch a stredn ch
školách,'Modernej šia Škola"
zŠ ľ. Štĺra
Dotácie MSvvaS SR na
inovatívne prístupy
priestorovych riešení a v 'učby v
základnych a strednych
školách,'Modernej šia škola"
ZŠ J. c. Hronského
Dotácie MŠWaŠ SR na
inovatívne prístupy
priestorovych rieŠení a v ,učby v
základn 'ch a strednych
školách,,Modernej šia škola"
ZŠ s MŠ P. Pázmánva s VJM



Nieje uvedenl v zoznante
speŠn;i'ch

Neuspešn ,

UspeŠrry,
schválenych 64 EUR.

UspeŠny,
schválen 'oh 534 EUR

UspeŠn ''
schválenych 3300 EUR

Ne speŠn ', projekt nebol
hodnotiacou komisiou

zaÍ adeny medzi v iť azné.

NeuspeŠn ,, konrisia sa
rozlrodla podporiť ine

projekty.

V posudzovani

UspeŠny, rozhodnutie
doručene 14.3.2022.

následne podpísaná zmluva
o poskytnutí NFP

UspeŠn ', schválen ch
r3000 EUR

Max ?000 EUR pre
jednu Školu

Max.3000 EUR

max. 1500 EUR alebo
3320 EUR podl'a povahy
proiektu
max. 1500 EUR alebo
3320 EUR podl'a povahy
projektu

max.3320 EUR

max. 1500 EUR

Max.2500 EUR

Max. 200 000 EUR

Min. 70 000 EUR, max.
450 000 EUR

Max.40 000 EUR

Celkov ,rozpočet 2l00 EUR
PoŽadované: 2000 EUR
Vlastny vklad: 100 EUR

Celkov 'rozpočet: 3 97 EUR
PoŽadované: 3000 EUR
Vlastn ,vklad: 697 EUR
celkov 'rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+iné zdroje

2280 EUR
15OO EUR

780 EUR
celkovy rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+iné zdroje

ITOO EUR
I5OO EUR

2OO EUR

celkov rozpočet:
poŽadovane:
vl.vklad+iné zdroie

6375 EUR
3320 EUR
3055 EUR

celkov 'rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+ine zdroje:

I5OO EUR
15OO EUR
O EUR

celkov 'rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+ine zdroje:

2868 EUR
25OO EUR
368 EUR

celkov 'rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+iné zdroje:

57 691,28 EUR
54 806,00 EUR
2 885,28 EUR

celkov ,rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+iné zdroje

170 725,60 EUR
162 189,32 EUR
8536,28 EUR

celkov 'rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+iné zdroie:

25 600 EUR
I9 OO EUR
6 OOO EUR

Ziadosť o poskynutie finančnych
prostriedkov na rozvojovy projekt pre
základné a stredné školy: Enviroprojekt
202|* - Vypracovala Škola a podala
spoločne so SŠU
online podané |4'6'2021
Nadácia SPP _ SPPoločne pre komunity
Podané online 25.6.202l

UNSK - dotácie na podporu kultriry
odoslané 30.9 .202l elektronicky

UNSK - dotácie na podporu športu
odoslané 30.9.202l elektronicky

UNSK - dotácie na podporu cestovného
odoslané 30.9 .202l elektronickv

Nadačn1 fond PwC - Pomocná ruka
2021 _ Žiadosť podaná elektronicky cez
formulár na ich stránke 30.9.202l
(podalo MsKS)
Nadáciapoštovej banky - program
Nápad pre 3 generácie
Podané online 25.10'2021 (MsKS)

Environmentálny Íbnd - ZIADOSŤ o
POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU
DoTÁcIE v sŕrlade so Špecifikáciou
činností podpory formou dotácie pre ľok
202l (Činnosť ) - ČINNosŤ: A3.
odoslané 27.l0'202l
operačn ' program Integrovaná
infraŠtruktrĺra - vyzv a oP I|-202| l 7 l l 6-
DOP
odoslané 8.1l.202l
Fond na podporu umenia
Podané elektronicky |6.1l '202l Poštou
18.ll.2021 (MsKS)

Enviroproj ek t 202 l - Základná
škola Jozefa Cígera Hronského
(Zdr av é Životne pro stredie
v škole)

Spoločne pre amfiteáter

Doplnenie krojov pre FS Sal'an

Medzinárodn ' fu tbalov turnaj
2022

Víno Terra Wag - Šal'a2022

Poklady Slovenska

Zabudnuté remeslo starych mám

V sadba zelene

Zv y šenie kybernetickej
bezpečnosti mesta Šaľa

Zlatápiadka2022



V posudzovaní

V posudzovaní

Nerispešn ', uvedeny
v zozname nesohválenych

z d vodu nedostatku
Íinančn 'oh prostriedkov

NerispeŠny, uvedeny
v zozname neschválenych

z d vodu nedostatku
Íinančn ,ch prostriedkov

Ne speŠn ', uvedeny
v zozname neschválenyc h

z d vodu nedostatku
fi nančn ,oh prostriedkov

Min. 50 000 EUR, max
200 000 EUR, min 5 %
spolufinancovanie

max 907o celk.
nákladov. max. 50 000
EUR

Max. 30 000 EUR na
jeden projekt, min. 5 %
spolufinancovanie

Max. 30 000 EUR na
jeden projekt, miĺ. 5 %o

spolufinancovanie

Max. 30 000 EUR na
jeden projekt, min. 5 7o

spolufinancovanie

celkov ,rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+iné zdroje :

723t2,t2EUP.
68 696,51 EUR
3 615,61 EUR

celkov ,rozpočet: 17 388,97 EUR
poŽadované: 15 648,00 EUR
vl. vklad + ine zdroje: I 740,97EUR

celkov rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+ine zdroje

l7 220,06 EUR
l6 350 EUR
870,06 EUR

celkov rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+ine zdroje:

19 824,25 EUR
18 833 EUR
991,25 EUR

celkov 'rozpočet: 31 994'92 EUR
poŽadované: 29 900 EUR
vl.vklad+ine zdroje: 2 094,92 EUP.
(neoprávnené na stojany na kolobeŽky)

Ministerstvo kultriry Slovenskej
republiky, Y yzv a IROP-PO7-SC77-
2021-7s, - 7. REACT-EU
odoslané UPVS _ 25.ll.2021
MPSVaR SR - Ziadosť o poskytnutie
dotácie na podporu rozvoja sociálnych
sluŽieb na rok 2022 (nákup materiálno
technického vybavenia do DSS -
odoslané online aj poštou 2l.12.202l
MDaV SR - Žiadosť o poskytnutie
dotácie na podporu rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky -Yyzva
,,Školy'' _Vystavba, zmena stavby,
stavebné upravy alebo rekonštrukcia
cyklistickej infraŠtruktriry -
zaríadenia opatrení v podobe
cykloprístreškov a cyklostojanov
odoslané: 29.12.202|
MDaV SR - Žiadosť o poskytnutie
dotácie na podporu rozvoja cyklistickej
dopravy a cykloturistiky -Yyzva
,,Skoly" -Vystavba, zmena stavby,
stavebné rlpravy alebo rekonštrukcia
cyklistickej infraštruktriry _

zaríadeni a opatrení v podobe
cykloprístreškov a cyklostojanov
odoslané: 29.|2.2021
MDaV SR - Žiadosť o poskytnutie
dotácie na podporu rozvoja cyklistickej
doprary a cykloturistiky -Yyzva
,,Skoly" -Vystavba, zmena stavby,
stavebné ripravy alebo rekonštrukcia
cyklistickej infraštrukt ry -
zariaďení a opatrení v podobe
cykloprístreškov a cyklostoj anov
odoslané: 29.12.202l'

Podpora udrŽatel'nosti
Kultrirneho domu v Šali
v srĺvislosti s pandémiou
COVID- 19

Dotácia na podporu rozvoja
sociálnych služieb

C ykloprí strešky - Základná
škola Jozefa Cigera Hronského,
Šal'a aZák|adná škola Šaľa,
Bernolákova ul.

C ykloprí stre šky - Záklaďná
škola Ľudovíta Št ra, Šaľa

C ykloprístrešky _ Zák|adná
škola s materskou školou Jozefa
Murgaša, Šal'a



vyhodnotenie rispešnosti

Nerispešny, nezaradeny
medzi postupuj ce projekty

NerispeŠny' odborná
komisia odporučila Žiadosť

nepodporiť vzhl'adonr na
to, Že od minuleho roka
nenastal Žiaden zásadny

kvalitatívny posun
ohl'adom kultrirneho

prínosu..
Posunute do jesenneho
kola na posudzovanie.

Ne spešn ', nie je
zverejneny medzi l0

poĺlporenymi proj ektami

V posudzovaní

Nepostripil do hlasovania

Ne spešny, vzhl'adom na
limitovane tinančne zdroje

na pridelenie. oznámenie
29.4.2022

Ne rispeŠ ny, nezar adeny
medzi postupu|rĺce proiekty

maximálna moŽná
v. ška grantu
Max.5000 EUR, min.
20 % spolufinancovanie

Max. l0 000 EUR

Max.4 000,00 EUR

Min. l0 000 EUR

Min. 5 %
spoluÍinancovanie
Min. a max. neboli
stanovené.

Max.6000 EUR

min. l0 max. l5 tis.
EUR, spolufinancovanie
min. l0%

Max I 300 EUR

v ška požadovaného grantu/dotácie

celkov 'rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+ine zdroie:

657,80 EUR
5 OOO EUR
I 57,80 EUR

celkov 'rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+iné zdroje:

13 000 EUR
l0 000 EUR
3 OOO EUR

celkov ,rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+iné zdroje:

2 047,68 EUR
1 677,00 EUR
370,68 EUR

celkov 'rozpočet:
poŽadoVane:
vl.vklad+iné zdroje:

57 480 EUR
55 000 EUR
2 480 EUR

celkov 'rozpočet:
požadované:
vl.vklad+iné zdroje:

836 781,34 EUR
794 942,27 EUR
41 839,07 EUR

celkov 'rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+ine zdroje

6 122,00 EUR
6 000,00 EUR

I22 EUR

celkov ,rozpočet:
poŽadované
vl.vklad+iné zdroje

12023,80 EUR
10810 EUR

1213,80 EUR

celkov 'rozpočet:
poŽadované:

I OI EUR
I 3OO EUR

poskytovatel'

Nadácia Ekopolis, ZeIené oázy 2022
Podané online: l7 .l '2022

Fond na podporu umenia -
Projekt bol podan 'elektronicky
10.2.2022, poŠtou 14.2.2022 ( MsKS)

Nadácia Ekopolis, Grantovjl program:
Sadíme buducnosť 2022
Podané: l 5.02.2022, elektronicky
Slovensk 'olympijsk a športov v bor,
Yyzva na predkladanie Žiadostí o
poskytnutie príspevku na modernizáciu,
rekonŠtrukciu a budovanie Športovej
infraštruktriry 2022ll
Podané online: 28.2.2022
IROP-PO7-S C7 3 -2021 -87 - Podpora
zelenej infraŠtrukt ry a regenerácia
vn troblokov sídlisk
Podané cez systém ITMS2O14+ aj
osobne do podatel'ne: 1.3.2022
PredloŽené v rámci: Nadácia CooP
Jednota _ Program podpory lokálnych
komunít
odoslané: 3|.03.2022

SLSP zelené riešenia Nadácia SLSP,
program Pre Budticnosť (zelene riešenia,
zelené inovácie)
Podané 3|.3.2022
l l ' edícia programu Tesco "Vy
rozhodujete, my pomáhame".

2022

Názov projektu

Zeleĺá i trochu Íärebná oázapri
poliklinike

Mesto kult ry 2023 prípravĺá
fáza - projekt Šaľanske mosty

Dajme kult re zelen(l budricnosť

Nákup modernej zobrazov acej
technicky do Športovej haly v
Šali

Revitalizácie vnritrobloku
sídliska Vlčanská -
Budovatel'ská v meste Šal'a

obnova detského ihriska na Ul.
Kpt. Jaroša v Šali

Zelené zátišie pri poliklinike

V 'sadba nového záhonu -

skľášlenie vstupu



V posudzovaní

UspeŠn ', pre nedostatok
zdrojov schválili len čast'
projektu v sume 1694,05

EUR
Prostriedky uŽ prišli na

ťrčet mesta

V posudzovaní

UspeŠn , plánovany ternrín
realizáoie |'7.6.2022

V posudzovaní

V posudzovaní

V posudzovaní

V posudzovaní

Max l0 000 EUR

Max 5 000 EUR

Max.21495 EUR podl'a
pomocnej prepočtovej
tabul'ky po zadani
kapacít jednotliv ch
zariaďeĺí

Max l0 000 EUR

Max. v ,Ška nie je
Stanovená

Max 3 000 EUR

Max. v 'ška nie je
stanovená

Max l0 000 EUR

Max 2 500 EUR

vl.vklad+iné zdroje: 30l EUR

celkov ,rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+iné zdroie:

6 O5O EUR
6 O5O EUR
O EUR

celkov 'rozpočet:
poŽadované:
vl'vklad+iné zdroje:

5 36 ,60 EUR
5 OOO EUR
36 ,oEUR

Celková poŽadovaná dotácia 2l495 EUR

celkov1 rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+iné zdroie''

9 OOO EUR
9 OOO EUR
O EUR

celkov 'rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+iné zdroie:

245 EUR
220 EUR
25 EUR

celkov 'rozpočet:
poŽadovane:
vl.vklad+iné zdroje:

4',724,16EUP(
2972,16EUP.
I 752,00 EUR

celkov 'rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+ine zdroje:

7 932,00 EUR
7 500,00 EUR

432,00 EUR

oelkov rozpočet:
poŽadované:
vl.vklad+iné zdroje:

9 9OO EUR
9 9OO EUR

O EUR

celkov'rozpočet: 2 593,|0
poŽadované: 2 593,'l0
vl.vklad+inezdroie: 93,10

EUR
EUR

EUR

Podane online: 29.04.2022

Podpora z rozpočtovej rezervy predsedu
vlády - Prvé vyzvanie - vzdelávanie
Podané online: 13.05.2022
Grantovy program Slovenskylch
Elektrární - Ekoobec 2022
Podané online: 19.05'2022

Usmernenie k poskynutiu dotácie
v p sobnosti MPSVaR SR pre
poskyovatel'ov vybranych druhov
sociálnych sluŽieb v zaríaďení na ričely
,,dotácie na energie"
odoslané: 19.5.2022
Podpora z rozpočtovej rezerw predsedu
vlády - Tretie vyzvanie - veda a inovácie
Podané online: 30.05.2022
Nadácia pontis - Naše Mesto 2022

Nadácia SPP _ SPPoločne pre komunity
2022
Podané online: 27 .05.2022
Podpora z rozpočtovej rezervy predsedu
vlády m Že byt'poskytovaná ako priama
podpora
Podané online: 20.05.2022
Podpora z rozpočtovej rezerw predsedu
vlády - Druhé vyzvanie _ rozvoj
komunitného Života
Podané online: 23.05.2022
Grantovy pľogram nadácie ZsE -
Rozprudime regiony 2022
Podané 06.062022

Boj proti kyberšikane na
základn 'ch školách v Šali

Cyklostojany - Centrum vol'ného
času v Sali

Dotácie na energie (DD - ZPS,
ZOS; OSS - jasle, ZPS,DSS,
NDC, Nocl'aháre , tulok)

SMART SAĽAN

Renovácia lavičiek Centrálnej
mestskej z ny mesta Šaľa

Revitalizácia zelen ch pl ch
v mesrc Šal'a

obnova detského ihriska
a viacričelovej hĺacej plochy na
Ul. Kpt. Jaroša v Šali

Saliankova cesta do rczprávky

Energia ktorá zbliŽuje Šal'u


