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Regranting eRka - rok 2022 -  postupy a inštrukcie  25.apríl 2022 
Milí členovia UT – minigrantová komisia.  

Minister MŠVVaŠ SR podpísal 20.4.2022 aktualizovanú dotáciu pre celé eRko na rok 2022 v sume 210 678,23 €. Pôvodná 
dotácia z 9.3.2022 bola v sume 122 841 €. Teda narástla o 72% 

25.3.2022 rozhodlo Predsedníctvo eRka o 1.kole ragrantingu, aby sme mohli v územiach rozbehnúť financovanie táborov a 
podujatí čím skôr aj s minimálnymi sumami. Ako sme predpokladali, grantová komisia eRka (predsedníctvo) toto rozhodnutie 
zmenila (23.4.2022) vzhľadom k navýšeniu dotácie: 

- navýšenie 25 000€ (82%) k pôvodnej sume 1.kola, t.j. 25 000 + 30 500 = 55 500€ 
- vytvorenie balíka 5 000€ na investície do strategického plánu, v ktorom sa nachádza ako priorita na rok 2022 aj 

obnova činnosti eRka. Územia sa budú môcť v prípade záujmu individuálne uchádzať so svojimi žiadosťami 
o financie z tohto balíka. 

Celkový balík bol prerozdelený na základe členstva za rok 2021 – počet stretiek, členov a podujatí (hodnoty: 3b-tábory 
a vzdelávačky, 2b-viacdňovky, 1b-jednodňovky). Počet obcí = počet ZOF farností aktívnych pre rok 2022. Zároveň boli 
odstránené drobné chyby v údajoch oproti pôvodnému 1.kolu. 

 
Keďže vyhlasujeme riadny regranting, tak sa týka všetkých nákladov v územiach – PN a projektov farností, PN a projektov 
územných, t.j. v termíne 1.1.-30.11.2022. 

Riadime sa naďalej internou smernicou Regranting v eRku, ktorú budeme aktualizovať v zmysle nových podmienok MŠVVaŠ 
SR. Ale neočakávame zásadné zmeny. 

Podľa doterajších skúseností, odporúčame 70% deliť pre farnosti (môže byť aj viac – ak zvážite podľa potrieb farností) na 
projekty a PN priamo do farností. 30% je na pokrytie výdavkov územného plánu – je to horný limit, do ktorého by ste sa mali 
zmestiť aj s OC podujatiami.  

Rezervu odporúčame max 3%. Priebežne zvykne padať dotácia z projektov farností či vášho územného plánu. Využite to 
v rámci roka pre nové projekty, navýšenie dotácie atď. 

Do tabuľky farských projektov si určite neplánujte Vysielaciu pobožnosť – konajú sa až v decembri. Na jeseň bude možno 
vyhlásené grantové kolo aj na vysielačky – hlavne pre tých, čo bez dotácie nevedia prísť. 

Postup: 

1. Aktualizujte zoznam projektov a PN pre farnosti, OC aj územie. 
2. Očíslujte podujatia tak, ako bolo zvykom v minulosti (podľa OC). 
3. Najneskôr do 16.5.2022 aktualizujte tabuľky s projektami a PN – farské aj územné -na zdieľanom disku ako 

obvykle.  
4. V máji pripravíme zmluvu na podpis s koordinátorom. 
5. Po podpise zmluvy s MŠVVaŠ SR (asi v máji) budeme priebežne posielať dotáciu MŠVVaŠ SR na úhradu 

realizovaných výdavkov z dotácie podľa požiadaviek administrátoriek. Chceme tým preukázateľne zabezpečiť, že 
dotácia sa používa výlučne na úhrady oprávnených výdavkov z dotácie MŠVVaŠ SR a nezálohujeme si ostatné platby. 

6. Do 15.10.2022 uzavrieme použitie dotácie v územiach – aby sme vedeli, či využijete celú dotáciu. 
7. Do 30.11.2022 je možné použiť dotáciu MŠVVaŠ SR na výdavky v územiach. Neskôr môžete použiť iné zdroje 

(členské, dobrovoľné, dary apod.). 
8. Do 31.12.2022 zašlete definitívny zoznam projektov a PN – prehľad reálneho použitia dotácie. 

V územiach máme dostatok rôznych zdrojov (2%, dobrovoľné, členské - nové aj odložené, dary). Zapojte ich do rozpočtov podľa 
potreby. Odporúčam tiež zaujímať sa o granty na regionálnej úrovni. Nezabudnite, že pomôcť s tábormi môžu aj RkFÚ či firmy 
svojím (ne)finančným darom. Stále je rozšírená aj pomoc vecná, o ktorú sa uchádzajte vo svojom okolí – OU či MÚ  niekedy 
zaplatia faktúry za dopravu, firmy darujú svoje výrobky apod. 

Držím palce. Keby čokoľvek bolo treba – som tu pre vás. Jozef Yoyo Korený 

rok 2022 počet obcí/ZOF počet stretiek počet členov hodnota podujati BONUS GK Dotácia pre územie Farský balík Územný balík 
Západ 24 35 705 58 17 5 200 3 640 1 560 
Nitra 40 44 1 008 112 624 8 250 5 775 2 475 
Žilina 28 43 1 102 217 867 9 600 6 720 2 880 
ORLI 29 50 1 095 156 535 8 900 6 230 2 670 
Spiš 22 41 935 212 1 204 9 100 6 370 2 730 
BB-RV 20 31 665 114 796 6 200 4 340 1 860 
Východ 28 48 858 89 1 507 8 250 5 775 2 475 
  191 292 6 368 958 5 550 55 500 38 850 16 650 
váhy kritérií 10% 25% 35% 20% 10% 

   
55500 5 550 13 875 19 425 11 100 5 550    


