Realizované projekty, aktivity a / alebo činnosti súvisiace s rozvojom vidieka a regionálnym rozvojom regiónu, alebo štrukturálnych fondov
EÚ
Názov organizácie : SAPARD Program, opatrenie č. 9. Technická pomoc – administrátor BB VIPA
Názov projektu, aktivity a / alebo činnosti :“Technická pomoc SAPARD v MR Muránska Planina:„Podpora budovania kapacity vidieckych mikroregiónov
a technická pomoc v oblasti trvalo udržateľného rozvoja vidieckych oblastí a prípravy manažmentu“

Realizácia projektu, aktivity a / alebo činnosti :
od( mesiac/rok) máj 2004
do ( mesiac/rok) október 2005
Opis činnosti : Cieľ: Vytvoriť podmienky na zlepšenie kapacity vidieckych mikroregiónov v znevýhodnených vidieckych oblastiach na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov
v prospech rozvoja vidieka a naučiť cieľové skupiny - miestne akčné tímy, ako majú programovať územný a integrovaný rozvoj trvalo udržateľným spôsobom,
pripraviť územie a budovať jeho kapacity pre čerpanie programu LEADER. V rámci interaktívneho procesu sa zostavila stratégia rozvoja M R Muránska Planina.
V projekte spolupracovali nasledovné obceMikroregiónu Muránska planina :
Michalová
Pohronská Polhora
Muránska Huta
Muránska Lehota
Muráň
Tisovec

Názov organizácie : obec Čierny Balog
Názov projektu, aktivity a / alebo činnosti : Rozvojová stratégia obce a PHSR obce Čierny Balog a zosúladenie auditov zdrojov MR Muránska planina
Realizácia projektu, aktivity a / alebo činnosti :
od( mesiac/rok) máj 2004
do ( mesiac/rok) október 2005
Opis činnosti : Cieľ: Vytvoriť podmienky na zlepšenie kapacity vidieckych mikroregiónov v znevýhodnených vidieckych oblastiach na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov
v prospech rozvoja vidieka a naučiť cieľové skupiny – miestne akčné tímy, ako majú programovať územný a integrovaný rozvoj trvalo udržateľným spôsobom, pripraviť
územie a budovať jeho kapacity pre čerpanie programu LEADER. Ďalej zosúladenie auditov zdrojov M R Muránska planina a obce Čierny Balog pre ďalšie
programovanie územia .

Názov organizácie : SAAIC – Národná kancelária programu SOCRATES, podprogram Grundtvig 2
Názov projektu, aktivity a / alebo činnosti : Učenie sa zo skúseností: Výmena a prenos najviac osvedčených metód a praktík komunitného rozvoja na vidieku – pohľadom žien
Realizácia projektu, aktivity a / alebo činnosti :
od( mesiac/rok) január/2005
do ( mesiac/rok) júl 2005
Opis činnosti : Cieľ: Posilnenie zručností vidieckych líderiek v oblasti komunitného rozvoja na miestnej úrovni a to vzájomnou výmenou skúseností a najlepšie
osvedčených metód práce v danej oblasti.
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Názov organizácie : NDS Bratislava
Názov projektu, aktivity a / alebo činnosti : Mládež na vidieku
Realizácia projektu, aktivity a / alebo činnosti :
od( mesiac/rok) január 2005
do ( mesiac/rok) júl 2005
Opis činnosti : Prostredníctvom tréningovej série poskytnúť teoretické vedomosti týkajúce sa komunikácie, princípov fungovania skupiny a tímu, riešenia rovesníckych konfliktov.
Vytvoriť priestor a podmienky pre konkrétne dobrovoľnícke aktivity mladých v obciach MR Žiarske podhorie.

Názov organizácie : NDS Bratislava
Názov projektu, aktivity a / alebo činnosti : Šikovné ruky
Realizácia projektu, aktivity a / alebo činnosti :
od( mesiac/rok) 12/2005
do ( mesiac/rok) 5/ 2006
Opis činnosti : Cieľ: Rozvoj tvorivej fantázie a kreativity detí na vidieku, pozitívne ovplyvniť seba-hodnotenie detí a zvýšiť ich sebavedomie, zvýšiť pocit spolupatričnosti, istoty a
dôležitosti u detí v troch obciach Banskobystrického kraja (Budča, Ostrá Lúka, Uňatín). Výsledkom intenzívnej práce s deťmi z 3 obcí je 25 motivačných
stretnutí, 29 tvorivých dielní a 5 predajných výstav.
Budča

Ostrá Lúka
Uňatín

Názov organizácie : UNIDEA – UniCredit Foundation, Miláno, Taliansko
Názov projektu, aktivity a / alebo činnosti : Služby zamestnanosti pre mladých ľudí na vidieku – profesionálne vzdelávanie a mikropôžičky
Realizácia projektu, aktivity a / alebo činnosti :
od( mesiac/rok) 04/ 2004
do ( mesiac/rok) 03/ 2006
Opis činnosti : Zlepšiť podmienky zamestnateľnosti mladých ľudí vo vidieckych oblastiach banskobystrického kraja vytváraním sietí s dôležitými partnermi na regionálnej a národnej
úrovni, podporou samozamestnateľnosti a poskytovaním relevantných služieb. Zrealizovali sme 13 motivačných a 9 nadstavbových kurzov, podporilo sa 36 klientov
(on job training a vzdelávacie granty), poskytli sme 16 dní konzultácií a poradenstva pre klientov mikropôžičkového komponentu. M ikropôžičková komisia
prehodnotila 41 žiadostí a odsúhlasila 29 mikropôžičiek. Kariérne poradkyne intenzívne spolupracovali s viac ako 500 aktívnymi klientami.

Názov organizácie : Konzorcium Nadácie otvorenej spoločnosti, Vzdelávacej nadácie Jana Husa a Nadácie pre deti Slovenska - TRUST
program
Názov projektu, aktivity a / alebo činnosti : Budovanie udržateľnosti OZ VOKA III.
Realizácia projektu, aktivity a / alebo činnosti :
od( mesiac/rok) 04/2004
do ( mesiac/rok)08/2006
Opis činnosti : Tvorba stratégie rozvoja OZ VOKA na obdobie 3 rokov (2004 – 2006): programová, inštitucionálna a finančná oblasť. Pripravila sa nová programová náplň organizácie,
zhodnotil sa program „Sieť vidieckych líderiek“ a prebehla akreditácia ďalších 2 vzdelávacích aktivít.
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Názov organizácie : CpKP Čechy, Karpatská nadácia Poľsko a M aďarsko
Názov projektu, aktivity a / alebo činnosti : Central European Public Participation Award
Realizácia projektu, aktivity a / alebo činnosti :
od( mesiac/rok) 2005
do ( mesiac/rok) 2005
Opis činnosti : Účasť v medzinárodných projektoch
Názov organizácie : Úrad vlády SR, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity
Názov projektu, aktivity a / alebo činnosti :Cesta k plnohodnotnému životu, dokončenie koncepcie soci álne j a ekonomicke j integrácie rómskych etnických skupín
v Banskobystrickom kra ji – vytvorenie akčných plánov .
Realizácia projektu, aktivity a / alebo činnosti :
od( mesiac/rok) máj 2006
do ( mesiac/rok) december 2006
Opis činnosti : Pred rokom 2006 vznikla Koncepcia sociálno-ekonomickej integrácie Rómov v Banskobystrickom kraji, koordinovaná regionálnymi kanceláriami USVRK. Materiál, ktorý
analyzoval daný stav a ponúkal model riešenia. Aj keď sa VOKA nevenuje rómskej otázke prioritne, v spolupráci s Úradom splnomocnenkyne vlády pre rómske
komunity, (regionálna kancelára BB), s Centrom pre podporu miestneho aktivizmu v Ponickej Hute a Nadáciou Ekopolis podla a následne koordinovala 8 mesačný proces t
vorby koncepcie sociálnej a ekonomickej integrácie rómskych etnických skupín v Banskobystrickom kraji, zostavenie akčných plánov, prieskum vstupov a terénny
prieskum a postupné budovanie implementačnej kapacity stratégie. Riadiaca skupina pozostávajúca zo zástupcov štátnych inštitúcií, štátnych príspevkových
organizácií, krajských a miestnych samospráv, organizácií tretieho sektora sa pravidelne stretávala, aby krok za krokom pripravila kocepciu integrácie rómskych
etnických skupín.. Koncepcia bola vytvorená v deviatich strategických oblastiach: Vzdelávanie, Zamestnanosť, Zdravie a spôsob života, Bývanie a infraštruktúra,
Kultúra a sebauvedomovanie Rómov, Vzájomná akceptácia Rómov a majority, Rozvoj rómskych iniciatív a osobností, Udržateľná sieť inštitucionálnych kapacít,
Prevencia protispoločenskej činnostiprotispoločenskej činnosti, Kultúra a sebauvedomovanie. Okrem oblasti Prevencia protispoločenskej činnosti, vo všetkých ôsmych
boli vytvorené akčné plány na roky 2007 – 2008. Strategicky bola koncepcia spracovaná na obdobie 2007 - 2013
Kontaktná osoba (na overenie si uvedených skutočností) :
Regionálna kancelária Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity Banská Bystrica
Centrum pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA)
Nádácia EKOPOLIS Na projekte pracovali :
Ing. Jozef Adam – Banskobystrický samosprávny kraj
Mgr. Ľubica Bľandová – Banskobystrický samosprávny kraj (do decembra2005)
PhDr. Elena Buksová – Krajský úrad Banská Bystrica
Ing. Katarína Droppová – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Mgr. Ladislav Dubovský – primátor mesta Tornaľa
MUDr. Eleonóra Fabianová – Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
Ing. Jozef Fašanga – Banskobystrický samosprávny kraj (do decembra 2006)
Ing. Beata Hirt – Komunitná nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica
Mgr. Danica Hullová – Centrum vzdelávania neziskových organizácií, Banská Bystrica
Mgr. Lucia Huťanová – Regionálne poradenské centrum ESF, v územnej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja
Ing. Mária Kolárska – Krajský školský úrad Banská Bystrica
RNDr. Milan Kubinský – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
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Mgr. Drahomíra Kyslanová – Banskobystrický samosprávny kraj
Danka Maková – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, (do decembra 2005)
Ing. arch. Karolína Miková – Partners for Democratic Change, Bratislava, facilitátorka
Mgr. Magdaléna Mikušová – Banskobystrický samosprávny kraj
PhDr. Igor Pašmík – Fond sociálneho rozvoja Banská Bystrica (do decembra 2006)
Ing. Anna Pisárová – Banskobystrický samosprávny kraj
Pracovníci Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity Regionálna kancelária Rimavská Sobota
Ľubomír Rejko – Väzenská justičná stráž Kováčová, Zvolen
Mgr. Peter Repiský – Nadácia Škola dokorán Žiar nad Hronom
Ing. Štefan Repko – Krajská rozvojová agentúra Banská Bystrica
Ing. arch. Peter Rusnák – Vidiecky parlament Banská Bystrica
Mgr. Robert Sabo – Metodicko-pedagogické centrum Banská Bystrica
PhDr. Milica Selčanová – Banskobystrický samosprávny kraj (do decembra 2006)
Mgr. Nataša Slobodníková – Krajský úrad Banská Bystrica
Mgr. Peter Varga – Krajský úrad Banská Bystrica
Ing. Radoslav Vazan – Krajský stavebný úrad Banská Bystrica (do decembra 2006), primátor mesta Krupina)
PhDr. Zuzana Kusá, Csc. , Sociologický ústav SAV , Slovenská akadémia vied, Klemensova 19, 813 64 Bratislava

Názov organizácie : Banskobystrický samosprávny kraj
Názov projektu, aktivity a/ alebo činnosti : „Budovanie kapacity vidieckych mikroregiónov v oblasti prístupu Leader“
Realizácia projektu, aktivity a / alebo činnosti:
od( mesiac/rok) 4/2007
do ( mesiac/rok) 7/2007
Opis činnosti : Celkový cieľ: predstaviť poslancom a úradníkom ako aj zástupcom vidieckych regiónov v kraji Banská Bystrica ( tiež v
Nitrianskom kraji) zapojených do budovania kapacity pre integrovaný rozvoj vidieka na Slovensku Miestne akčné skupiny (MAS) typu
Leader v krajine Tirolsko, Rakúsko, ČR a vo Fínsku .
Názov organizácie : Trnavský samosprávny kraj
Názov projektu, aktivity a / alebo činnosti: „ Tréningy pre pracovníkov a členov vidieckych iniciatív v TTSK, NSK a niektoré miestne akčné
skupiny v ČR - „ Miestne akčné skupiny typu LEADER a tvorba a realizácií stratégií sociálno-ekonomického rozvoja vidieka“
Realizácia projektu, aktivity a / alebo činnosti:
od( mesiac/rok) 4/2007
do ( mesiac/rok) 7/2007
Opis činnosti : Celkový cieľ: Vyškoliť expertov a pracovníkov samosprávnych krajov, zástupcov budúcich a existujúcich MAS, ako aj
zástupcov vidieckych iniciatív v oblasti prípravy miestnych rozvojových stratégií a zostavovania miestnych akčných skupín typu Leader.

Nám. Štefana Moyzesa 4, 974 01 Banská Bystrica, tel: 048/4151691-2,
fax: 048/4151693, e-mail: voka@voka.sk, www.voka.sk
Certifikovaný systém manažérstva kvality ISO 9001

Názov organizácie : Nitriansky samosprávny kraj
Názov projektu, aktivity a / alebo činnosti: „ Tréningy pre pracovníkov a členov vidieckych iniciatív v TTSK, NSK a niektoré miestne akčné
skupiny v ČR - „ Miestne akčné skupiny typu LEADER a tvorba a realizácií stratégií sociálno-ekonomického rozvoja vidieka“
Realizácia projektu, aktivity a / alebo činnosti:
od( mesiac/rok) 4/2007
do ( mesiac/rok) 7/2007
Opis činnosti : Celkový cieľ: Vyškoliť expertov a pracovníkov samosprávnych krajov, zástupcov budúcich a existujúcich MAS, ako aj
zástupcov vidieckych iniciatív v oblasti prípravy miestnych rozvojových stratégií a zostavovania miestnych akčných skupíny typu Leader.
Názov organizácie : okres Skalica
Názov projektu, aktivity a / alebo činnosti: „Technická pomoc pri zostavovaní stratégií rozvoja územia typu Leader“
Realizácia projektu, aktivity a / alebo činnosti:
od( mesiac/rok) 4/2007
do ( mesiac/rok) 7/2007
Opis činnosti : Celkový cieľ: Poskytnúť technickú pomoc tvoriacim sa miestnym akčným skupinám v uvedených územiach, odborné
poradenstvo v mapovaní zdrojov, pri zostavovaní strategických rámcov typu Leader.
Názov organizácie : okres Senica
Názov projektu, aktivity a / alebo činnosti: „Technická pomoc pri zostavovaní stratégií rozvoja územia typu Leader“
Realizácia projektu, aktivity a / alebo činnosti:
od( mesiac/rok) 4/2007
do ( mesiac/rok) 7/2007
Opis činnosti : Celkový cieľ: Poskytnúť technickú pomoc tvoriacim sa miestnym akčným skupinám v uvedených územiach, odborné
poradenstvo v mapovaní zdrojov, pri zostavovaní strategických rámcov typu Leader.
Názov organizácie : kraje Banská Bystrica a Nitra
Názov projektu, aktivity a / alebo činnosti: „ Rozvoj odborných kapacít užívateľov PRV SR v krajoch Banská Bystrica a Nitra“
Realizácia projektu, aktivity a / alebo činnosti:
od( mesiac/rok) 03/2012 do ( mesiac/rok) 12/2010
Opis činnosti : Predmetom tohto projektu boli nasledovné aktivity:
1. realizácia akreditovaného školenia VOKA pre užívateľov PRV SR, konkrétne opatrení
osí 3 – a to 5.3.3.1 a 5.3.3.2 v oboch vyššie uvedených vyšších územných celkoch.
2. príprava a realizácia výmenných informačných stáží a návštev v krajinách
EÚ(konkrétne Rakúsko a Česko);
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Celkový cieľ: Celkovým cieľom projektu bolo rozvíjanie odborných kapacít užívateľov PRV SR, predovšetkým definovaných užívateľov opatrení osí 3 a 4
v podnikteľských vedomostiach a zručnostiach v oblasti vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja vidieka integrovaným spôsobom prástupom Leader v
Banskobystrickom a Nitrianskom kraji.

Názov organizácie : kraj Banská Bystrica – mikroregión ADELA, Pliešovská Kotlina , Východný Hont, Krupinská Planina
Názov projektu : „Technická pomoc pri zostavovaní stratégií rozvoja územia typu Leader“
Realizácia projektu :
od( mesiac/rok) 02/2007
do ( mesiac/rok) 10/2008
Opis činnosti : Celkový cieľ: Poskytnúť technickú pomoc tvoriacim sa miestnym akčným skupinám v uvedených územiach, odborné poradenstvo
v mapovaní zdrojov, pri zostavovaní strategických rámcov typu Leader.
Názov organizácie : Hlavný predkladateľ projektu- Islandská poľnohospodárska univerzita, Hvanneyiri, Island (Program Európskej únie Leonardo da Vinci)
Názov projektu : Building Bridges (Budovanie Mostov)
Realizácia projektu :
od( mesiac/rok) 01.10.2006
do ( mesiac/rok) 30.09.2007
Opis činnosti : Celkový cieľ: tvorba modelu zosieťovaného modulového distančného vzdelávania farmáriek v krajinách: Island, Dánsko, Nemecko,
Taliansko, Čechy a Slovensko
Názov organizácie : MPSVR SR, Sekcia riadenia ESF
Názov projektu : „Integrované materské centrá na vidieku“ (projekt ESF)
Realizácia projektu :
od( mesiac/rok) 01.06. 2006
Opis činnosti : Celkový cieľ:

do ( mesiac/rok) 30.06.2008

Posilnenie sociálnej inklúzie a odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce, s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života, a to
prostredníctvom vzdelávacích aktivít, školení, motivačných stretnutí, starostlivosti a tvorby programov pre deti, individuálnym študiím, kariérnym

poradenstvom.
Názov organizácie : obec Heľpa
Názov projektu : „Integrované materské centrá na vidieku“ (projekt ESF)
Realizácia projektu :
od( mesiac/rok) 01.06. 2006

do ( mesiac/rok) 30.06.2008
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Opis činnosti : Celkový cieľ:
Posilnenie sociálnej inklúzie a odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce, s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života, a to
prostredníctvom vzdelávacích aktivít, školení, motivačných stretnutí, starostlivosti a tvorby programov pre deti, individuálnym študiím, kariérnym

poradenstvom.
Názov organizácie : obec Slovenská Ľupča
Názov projektu : „Integrované materské centrá na vidieku“ (projekt ESF)
Realizácia projektu :
od( mesiac/rok) 01.06. 2006
Opis činnosti : Celkový cieľ:

do ( mesiac/rok) 30.06.2008

Posilnenie sociálnej inklúzie a odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce, s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života, a to
prostredníctvom vzdelávacích aktivít, školení, motivačných stretnutí, starostlivosti a tvorby programov pre deti, individuálnym študiím, kariérnym

poradenstvom.
Názov organizácie : OZ OZVENY Hrachovo
Názov projektu : „Integrované materské centrá na vidieku“ (projekt ESF)
Realizácia projektu :
od( mesiac/rok) 01.06. 2006
Opis činnosti : Celkový cieľ:

do ( mesiac/rok) 30.06.2008

Posilnenie sociálnej inklúzie a odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce, s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života, a to
prostredníctvom vzdelávacích aktivít, školení, motivačných stretnutí, starostlivosti a tvorby programov pre deti, individuálnym študiím, kariérnym

poradenstvom.
Názov organizácie : obec Trnavá Hora
Názov projektu : „Integrované materské centrá na vidieku“ (projekt ESF)
Realizácia projektu :
od( mesiac/rok) 01.06. 2006
Opis činnosti : Celkový cieľ:

do ( mesiac/rok) 30.06.2008

Posilnenie sociálnej inklúzie a odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce, s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života, a to
prostredníctvom vzdelávacích aktivít, školení, motivačných stretnutí, starostlivosti a tvorby programov pre deti, individuálnym študiím, kariérnym

poradenstvím.
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Názov organizácie : mesto Tisovec
Názov projektu : „Integrované materské centrá na vidieku“ (projekt ESF)
Realizácia projektu :
od( mesiac/rok) 01.06. 2006
Opis činnosti : Celkový cieľ:

do ( mesiac/rok) 30.06.2008

Posilnenie sociálnej inklúzie a odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce, s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života, a to
prostredníctvom vzdelávacích aktivít, školení, motivačných stretnutí, starostlivosti a tvorby programov pre deti, individuálnym študiím, kariérnym

poradenstvom.
Názov organizácie : Centrum prvého kontaktu Levoča
Názov projektu : „Integrované materské centrá na vidieku“ (projekt ESF)
Realizácia projektu :
od( mesiac/rok) 01.06. 2006
Opis činnosti : Celkový cieľ:

do ( mesiac/rok) 30.06.2008

Posilnenie sociálnej inklúzie a odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce, s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života, a to
prostredníctvom v zdelávacích aktivít, školení, motivačných stretnutí, starostlivosti a tvorby programov pre deti, individuálnym študiím, kariérnym

poradenstvom.
Názov organizácie : OZ SOSNA
Názov projektu : „Integrované materské centrá na vidieku“ (projekt ESF)
Realizácia projektu :
od( mesiac/rok) 01.06. 2006
Opis činnosti : Celkový cieľ:

do ( mesiac/rok) 30.06.2008

Posilnenie sociálnej inklúzie a odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce, s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života, a to
prostredníctvom v zdelávacích aktivít, školení, motivačných stretnutí, starostlivosti a tvorby programov pre deti, individuálnym študiím, kariérnym

poradenstvom.
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Názov organizácie : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov projektu : „Integrované materské centrá na vidieku“ (projekt ESF)
Realizácia projektu :
od( mesiac/rok) 01.06. 2006
Opis činnosti : Celkový cieľ:

do ( mesiac/rok) 30.06.2008

Posilnenie sociálnej inklúzie a odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce, s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života, a to
prostredníctvom v zdelávacích aktivít, školení, motivačných stretnutí, starostlivosti a tvorby programov pre deti, individuálnym študiím, kariérnym

poradenstvom.
Názov organizácie : Projekt bol vypracovaný poľskou nadáciou na rozvoj poľnohospodárstva (FDPA)
Názov projektu : YESN - YOUNG ENTERPREUNERS SUPPORT NETWORK ( Sieť na podporu mladých podnikateľov - Interregionálny projekt – Poľsko, Česká
republika, Slovensko)

Realizácia projektu :
od( mesiac/rok) 06/2007
do ( mesiac/rok) 04/2009
Opis činnosti : Vytvorenie siete – fóra mimovládnych organizácií, so zameraním na podporu nezamestnanej mládeže a mladých podnikateľov.
Hlavným poslaním fóra je prezentácia dosiahnutých výsledkov v oblasti vytvárania pracovných príležitostí pre mladých ľudí z vidieckych oblastí,
stanovenie štandardov uskutočňovaných aktivít a rast kvalifikácie a odborných schopností členov siete.
Názov organizácie : Centrum pro komunitní práci, střední Čechy (CpKP)
Názov projektu :súťaž „ O ľuďoch s ľuďmi“ - cena za podporu miestnej demokracie ( súťaž prebieha súčastne v rámci krajín V4 Poľsko, Maďarsko,
Česko, Slovensko )
Realizácia projektu :
( mesiac/rok) 01.07.2006
do ( mesiac/rok) – súťaž prebieha každoročne, aj v súčastnosti
pokračuje už 3.ročníkom .
Opis činnosti : Celkový cieľ: Ocenenie za zavádzanie a uplatňovanie takých metód a procesov v praxi, ktoré motivujú občanov zaujímať sa o veci verejné,
podieľať sa na rozhodovaní a vytvárať aktívnu občiansku spoločnosť.Do súťaže sa môžu prihlásiť obce, mestá, mestské časti, mikroregióny, krajské samosprávy
a inštitúcie štátnej správy a samosprávy, ktoré umožnili účasť občanov na rozvoji obce alebo regiónu a prispeli tak k zvýšeniu ich podielu na rozhodovaní.
Prihlášku, podrobné pravidlá účasti v súťaži a ďalšie dôležité informácie nájdete na www.voka.sk (v spodnej časti stránky-prílohy) . Súťaž v SR poriada VOKA v
spolupráci s týždenníkom vlády SR Verejná správa, Obecné Noviny- týždenník miest a obcí, UNDP, nadácia EKOPOLIS, Banská Bystrica, súťaž prebieha pod
záštitou štátneho tajomníka Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR- Daniela Ácsa, Ministerstva životného prostredia SR a Inštitútu pre verejnú správu.
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Názov organizácie :“Agroinštitút Nitra“, „VIPA na Slovensku“, „ OZ - Nádej Uňatín“
Názov projektu : Vidiecka líderka roka – 5 ročník súťaže
Realizácia projektu :
od( mesiac/rok) 01.08.2007
do ( mesiac/rok) 28.11.2007
Opis činnosti : Celkový cieľ: Zviditeľnenie úspechov aktívnych žien pôsobiacich na vidieku, ich medializácia a ocennie.
Vyhlásenie víťaziek sa konalo v rámci 20. zasadnutia pracovnej skupiny žien a rodín - odborníkov na vidiecky rozvoj - FAO (Medzinárodná
organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo) a ECA (Európska komisia pre poľnohospodárstvo) na Agroinštitúte v Nitre, v kaštieli Malanta.
Názov organizácie :Platforma MVRO
Názov projektu : PADEPAL - Partnerships in Development towards Participatory Local Governance in Serbia (Partnerstvo v rozvoji pre
participačné miestne spravovanie v Srbsku)
Realizácia projektu :
od( mesiac/rok) 09/2007
do ( mesiac/rok) 08/2008
Opis činnosti : Celkový cieľ: Posilnenie kapacít národných, regionálních a miestnych autorit a aktérov a partnerstiev v participatívnom,
integrovanom spravovaní vidieka založenom prístupe „zdola nahor“ v Srbsku, prostredníctvom tréningov a národného seminára..
Názov organizácie : FDPA , Warszawa, Poľsko
Názov projektu :“Vidiecky rozvoj a mikropôžičky v Poľsku a na Slovensku - interregionálny projekt“
Realizácia projektu :
od( mesiac/rok) 01.05.2006
do ( mesiac/rok) 31.10.2007
Opis činnosti : Celkový cieľ: Pomoc malým živnostníkom, bez obmedzenia veku i dĺžky podnikania a neziskovym organizáciám uchádzajúcim
sa o granty získať finančné prostriedky na rozbehnutie alebo rozvoj podnikania.
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Názov organizácie : MAS Vršatec
Názov projektu : „Technická pomoc pri zostavovaní stratégií rozvoja územia typu Leader“
Realizácia projektu :
od( mesiac/rok) 09/ 2008
do ( mesiac/rok) 04/2009
Opis činnosti : Celkový cieľ: Poskytnúť technickú pomoc tvoriacim sa miestnym akčným skupinám v uvedených územiach, odborné poradenstvo
v mapovaní zdrojov, pri zostavovaní strategických rámcov typu Leader.
Názov organizácie :Nitriansky samosprávny kraj (NSK)
Názov projektu : Stratégia pre rozvoj vidieka NSK
Realizácia projektu :
od( mesiac/rok) 09/2008
do ( mesiac/rok)04/2009
Opis činnosti : Nitriansky samosprávny kraj dal VOKA dôveru pri spracovaní vlastnej stratégie rozvoja vidieka.
Pri spracovaní dokumentu bol použitý interaktívny prístup založený na práci okresných pracovných skupín, ktoré pracovali na vízii, SWOT analýze a
problémovej analýze počas mesiacov – september a október. 3 novembra sa uskutočnilo posledné pracovné stretnutie zástupcov pracovných skupín v
Práznovciach, okr. Topoľčany, počas ktorého sa diskutovalo o strategickom rámci a opatreniach stratégie. Všetky navrhnuté opatrenia budú pokryté
finančnými, inštitucionálnymi a legislatívnymi nástrojmi. Dokument bude prerokovaný v Zastupiteľstve NSK v januári 2009.
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