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AKTUÁLNE  GRANTOVÉ VÝZVY 

mimo štrukturálnych fondov 

 

 

 

 

Nadácia TB – Kvalita vzdelávania  

Grantový program Kvalita vzdelania patrí naopak k najstarším. Existuje od roku 2006 a jeho 

ambíciou je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom 

moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj 

reálnym potrebám praxe. Cieľom programu je obohatiť konkrétny študijný program, predmet 

alebo tému tak, aby vyučovanie získalo moderné poznatky z prostredia domácej a 

zahraničnej vedy, a zároveň pomôcť pri aplikácii nových metód, foriem a postupov tak, aby 

sa vyučovanie stalo aktuálnejšie a viac reflektovalo potreby praxe.  

INOVATÍVNOSŤ – podporíme iba projekty, ktoré prinášajú do vyučovania nové poznatky, 

metódy a prístupy. 

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 30 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 20. október 2014  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

 

Nadácia Volkswagen - Vianočný projekt 2014: Tvárne 

auto 

Nadácia Volkswagen Slovakia rozhodla pre všetky detské domovy na Slovensku pripraviť 

zaujímavý výherný projekt s cieľom podporiť v deťoch “umeleckú hravosť” a zmysel pre 

dizajn. Radi by sme sa dozvedeli niečo viac o snoch detí a ich predstavách ideálneho auta. A 

presne tieto dva ciele sa skĺbia v tohtoročnom vianočnom projekte. Ak chcete zapojiť aj Váš 

detský domov, je nevyhnutné, aby ste zostrojili model auta, ktorý bude spĺňať predstavy 

Vašich detí o vysnívanom aute a zároveň na jeho výrobu použijete tvarovateľné materiály: 

plastelína, modurit, hlina, perník a pod. Tri najúspešnejšie detské domovy získajú lákavé 

ceny: 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-kvalita-vzdelavania
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1.Automobil Volkswagen Up! na 12 mesiace s príspevkom na pohonné hmoty 

2.Poplatok na detský letný tábor pri mori s technickou tematikou pre 5 detí zapojených 

do projektu 

3.Vybavenie technickej dielničky podľa preferencií a potrieb detského domova (nákup 

technických stavebníc, knižiek, pomôcok a pod. v hodnote 1000 €) 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 51 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 7 500 EUR 

 

Uzávierka prijímania fotografií autíčka: 20. október 2014 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

 

Nadácia VÚB – Škola nás baví Zamestnanecká 

grantová schéma  

Cez zamestnanecké granty Nadácia VÚB pomáha podporiť nápady a projekty, ktoré 

zamestnanci skupiny VÚB považujú za zmysluplné a užitočné. Zamestnanecké projekty tak 

môžu vyriešiť nejaký problém v komunite, podporiť verejnoprospešné aktivity alebo 

občianske združenie, v ktorom sa zamestnanci angažujú. Dôležitá je priama účasť 

zamestnancov na realizácii projektu na dobrovoľníckej báze..  

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 20 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 000 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 22. októbber 2014  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

Slovnaft a CEF – Talenty novej Európy  

Program je určený žiakom a žiačkam ZŠ a študentom a študentkám SŠ a VŠ s vynikajúcimi 

výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o svojom 

ďalšom napredovaní a chcú ďalej rozvíjať svoje nadanie. V tomto ročníku programu sa môžu 

o grant uchádzať talenty v oblasti umenia a vedy vo veku 12-25 rokov (hudobníci 

a hudobníčky od 10 rokov) a talenty v oblasti športu vo veku 8-18 rokov. O grant sa môžu 

uchádzať aj talenty podporené v uplynulých ročníkoch. 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 66 000 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 22. október 2014  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/siroty/
http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=75
http://www.tne.sk/
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NDS – Dôvera  

Prostredníctvom grantového programu chce  Zdravotná poisťovňa Dôvera prispieť k 

zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín v súlade s 

celkovou stratégiou poisťovne. Podporu môžu získať individuálni žiadatelia aj organizácie, 

ktorých zámery napĺňajú hlavné ciele grantového programu. 

Oblasti podpory 

 Podpora liečebných a rehabilitačných pobytov. 

 Nákup kompenzačných a rehabilitačných pomôcok nad rámec nároku zo 

zdravotného poistenia. 

 Pomoc pri napĺňaní špecifických individuálnych potrieb pri riešení akútnej krízovej 

situácie. 

 Podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu. 

 Podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej 

starostlivosti. 

 Zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti 

o pacientov. 

 Podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti. 

 Zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení. 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 14 000 EUR 

Výška podpory na jeden projekt: od 100€ do 1 000€ 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 26. október 2014  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

Nadácia VÚB – Pre Umenie Poklady môjho srdca  

 

Hlasovacia súťaž pre získanie grantu na opravu historických pamiatok 

 

Zverejnenie výzvy:  1. október 2014 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. október 2014  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

 

Envirofond - Program obnovy dediny 2014 

Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o 

Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a 

Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2015 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e). 

Špecifikáciu činnosti v rámci Programu obnovy dediny si môžete stiahnuť  TU. 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nds.sk/galeria-projektov/projekty/grantovy-program-dovera/
http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=168
http://www.obnovadediny.sk/Upload/POD/2015/specifikacia_POD_%202015.pdf
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Ďalšie dokumenty si môžete stiahnuť na stránke DOTÁCIE 2015 

V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať všetkých potenciálnych žiadateľov o poskytnutie 

podpory formou dotácie pre rok 2015, že usmernenie k Programu obnovy dediny pre rok 

2015 spolu s formulármi bude zverejnené na webovej stránke programu 

www.obnovadediny.sk. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na e-mailovej 

adrese podinfo@sazp.sk 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. október 2014 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Envirofond - Program obnovy dediny 2015 

Environmentálny fond v súlade s ustanovením §4, ods. 2 zákona č. 587/2004 o 

Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a 

Špecifikáciu činností podpory formou úveru pre rok 2015 podľa § 4 ods. 1 písm. a) až e). 

Dokumenty Špecifikácia činností podpory formou dotácie pre rok 2015 a Špecifikácia 

činností podpory formou úveru pre rok 2015 je možné stiahnuť po kliknutí na tieto linky:  

DOTÁCIE 2015 

ÚVERY   2015 

V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať všetkých potenciálnych žiadateľov o poskytnutie 

podpory formou dotácie pre rok 2015, že formuláre tlačív žiadostí o poskytnutie podpory 

formou dotácie  pre rok 2015  v zmysle zverejnenej špecifikácie spolu s Príručkou pre 

žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 

2015 budú zverejnené na web stránke Environmentálneho fondu v priebehu najbližších dní.  

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Mgr. Janu Sásfaiovú, MBA. na tel.02/577 83 103, 

prípadne na e-mailovej adrese dotacie@envirofond.sk. 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. október 2014 

Kompletné informácie nájdete TU 
 

Nadácia Volkswagen - Stredné školy 2014 

Cieľom je podporiť technické vzdelávanie na stredných odborných školách, sprístupniť 

najmodernejšiu techniku školám a zároveň podporiť motivovaných žiakov a učiteľov. 

Súčasťou podpory schválených projektov teda okrem finančných prostriedkov bola aj 

prednáška odborníkov z praxe a učebné pomôcky. V roku 2014 podporíme8 projektov, ktoré 

budú mať za cieľ zostrojiť solárne poháňanú autodráhu pre model volkswagen e-up! 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 2 800 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. október 2014 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html
http://www.obnovadediny.sk/
file:///C:/Users/IP/AppData/Local/Temp/wlmail-433777574/E3906292E853/podinfo@sazp.sk
http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html
http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html
http://www.envirofond.sk/sk/podpora_uvery.html
mailto:dotacie@envirofond.sk
http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html
http://www.nadacia-volkswagen.sk/?p=1660
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Nadácia Pontis - Dobrá krajina 

Chcete získavať viac peňazí od darcov? Ste neziskovka alebo občianske združenie? Pošlite 

váš projekt cez www.darca.sk a fundraisujte a vzdelávajte sa v roku 2015 s Dobrou krajinou! 

Ako si podať projekt? 

V novembri zasadne správna rada Dobrej krajiny, ktorá vyberie projekty pre nový moderný 

web DobraKrajina.sk. Buďte medzi nimi! Využite bezplatné nástroje, kampane a vzdelávacie 

programy v prospech vášho projektu. Získajte nových darcov a fundraisingové  zručnosti 

s podporou Nadácie Pontis. 

  

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. október 2014 

Kompletné informácie nájdete  TU 

 

 

 

Orange – Darujte Vianoce 

Programu Darujte Vianoce umožňuje ochotným darcom plniť sny ľuďom, ktorým chýba 

rodina, domov, alebo zdravie. S finančnou podporou Nadácie a vašou pomocou pomáha 

program sprostredkovať radostnejšie prežitie vianočných sviatkov ľuďom, ktorí sa ocitli 

v núdzi alebo nepriaznivej situácii a práve počas Vianoc ju citlivejšie prežívajú. Základným 

princípom programu je, aby žiadatelia o finančný dar nežiadali o pomoc pre seba a svoju 

rodinu, ale pre niekoho iného. 

 

Zverejnenie výzvy:  8. október 2014 

Uzávierka prijímania žiadostí: 5. november 2014  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

 

Nadácia TB – E-Talent  

 

V grantovom programe E-Talent sa o grant môžu uchádzať aktívne skupiny zložené zo 

študentov všetkých troch stupňov štúdia, z učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa 

venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Naším cieľom je podporiť 

kreativitu a inovatívnosť učiteľov a študentov, ktorí sa rozhodli venovať vedeckým projektom  

už počas vysokej školy.  

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 25 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 5. november 2014  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://nadaciapontis.us2.list-manage.com/track/click?u=697f3dc4561236e9c85f13024&id=c1a128a384&e=e249972849
http://nadaciapontis.us2.list-manage.com/track/click?u=697f3dc4561236e9c85f13024&id=399f7420a9&e=e249972849
http://nadaciapontis.us2.list-manage.com/track/click?u=697f3dc4561236e9c85f13024&id=a03a150498&e=e249972849
http://www.dobrakrajina.sk/o-dobrakrajina-sk.html?utm_source=Dobra+krajina+2012+-+neziskovky+vyzva&utm_campaign=1fecf2cd52-V%C3%BDzva2014_mailing_29_2014&utm_medium=email&utm_term=0_2c71e6b364-1fecf2cd52-325600129
https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-socialna-inkluzia-uspesne-sme-ukoncili-darujte-vianoce-2013
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-e-talent
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Norway grants  –  Domáce a rodovo podmienené násilie

Program je zameraný na zvýšenie regionálnej dostupnosti inštitucionálnej podpory ženám 

ohrozeným násilím a obetiam násilia a ich deťom, ako aj ďalším obetiam domáceho násilia 

prostredníctvom vytvorenia nových služieb a podpory existujúcich prostriedkov krízovej 

intervencie, ktoré spĺňajú Európske štandardy1.  

V rámci tejto výzvy finančne podporenej z programu SK09 Domáce a rodovo podmienené 

násilie bude podpora poskytnutá projektom, ktoré sa orientujú rodovo podmienené násilie – 

násilie páchané na ženách a podporu tých subjektov, ktoré už poskytujú služby v tejto 

oblasti, ako aj na prevenciu rodovo podmieneného násilia a kampane určené na scitlivovanie 

pomáhajúcich profesií a novinárov v tejto oblasti.  

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 2 430 956 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 170 000 EUR (1 mil. EUR) podľa opatrenia  

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 10. november 2014  

Kompletné informácie pre výzvu DVG2 nájdete TU  

Kompletné informácie pre výzvu DVG3 nájdete TU  

 

 

IUVENTA – Program PODPORA/R/2015  

Výzva je zameraná na podporu mládežníckych organizácií, ktoré zabezpečujú aktivity, opatrenia a 

výstupy v prospech mládeže prostredníctvom systematickej práce s mládežou a pracujú na členskom 

princípe. Aktivity sú zamerané na neformálne vzdelávanie v práci s mládežou a na rozvoj 

mládežníckej politiky na Slovensku, pričom program PODPORA rozvíja v prostredí mládežníckych 

organizácií tieto prvky: demokracia, transparentnosť, trvalý rozvoj, rovnosť a inklúzia, systém a 

kvalita, synergia a vzájomné dopĺňanie a prepájanie existujúcich nástrojov, spolupráca a partnerstvá, 

bezpečnosť a ochrana mládeže a zviditeľňovanie práce s mládežou 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 14. november 2014  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

NDS – Škola rodinných financií  

Cieľom grantového programu je rozvíjať finančnú gramotnosť občanov a tým pomôcť zlepšiť 

životnú úroveň v rodinách a zaviesť finančné vzdelávanie do rodín, komunít a k sociálne 

slabším vrstvám formou vzdelávacích seminárov.  

Na Slovensku vytvorený prvý vzdelávací komunitný program zameraný na finančné 

vzdelávanie priamo v komunitách 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 2 150 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. november 2014  

Kompletné informácie nájdete TU 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.eeagrants.sk/vyhlasenie-vyzvy-dgv02-pre-program-sk09-domace-a-rodovo-podmienene-nasilie/
http://www.eeagrants.sk/vyhlasenie-vyzvy-dgv03-pre-program-sk09-domace-a-rodovo-podmienene-nasilie/
http://www.iuventa.sk/sk/Granty/Nova-generacia-Programov-PRE-MLADEZ-na-roky-2014-2020/Vyzvy-a-formulare.alej
http://www.skolarodinnychfinancii.sk/ograntoch.html
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Nadácia TB – Viac dizajnu 2. kolo  

 

Grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov v 

oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme podporiť uplatnenie mladých slovenských 

dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít. Podporíme mladých dizajnérov pracujúcich v 

oblasti dizajnu, za ktorými nestojí veľká obchodná značka.  Podporíme tých, ktorí tvoria a 

produkujú prostredníctvom svojho vlastného mena alebo tých, ktorí s týmešte len začínajú. 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu pre 2 kolá: 33 000 EUR 

Plánovaná výška prostriedkov grantového 1 500 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. november 2014  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

Nadácia TB – Viac pre regióny  

Zamestnanecký program je určený na podporu významných mimovládnych neziskových 

organizácií aktívnych v jednej z verejnoprospešných oblastí vo každom regióne. 

Nejde iba o finančnú podporu, vítaný je každý návrh na ďalšiu spoluprácu so zamestnancami 

Tatra banka Group, ktorá prispeje k rozvoju regiónu. 

O podpore rozhodujú len zamestnanci Tatra banka Groupv elektronickom hlasovaní.  

 

Zverejnenie výzvy:  30. september 2014 

Uzávierka prijímania žiadostí: 28. november 2014  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

INTENDA – Podporujeme talenty 

Nová, individuálna schéma s názvom Podporujeme talenty je určená pre úspešnú 

prezentáciu na podujatiach v zahraničí. Touto formou chceme prispieť k realizácii 

kvalitnejšieho rozvoja vlastného vzdelávania mladých ľudí a umožniť im dosahovanie 

individuálnych cieľov. Preto v tomto roku podporíme rozvoj nadanej mladej generácie 

a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Schéma pre mladých ľudí, ktorí zo sociálnych 

dôvodov nemajú na svoj osobnostný rozvoj rovnaké podmienky ako ich rovesníci. 

Podporíme záujmové činnosti mladých vedcov na medzinárodnej úrovni, Napríklad súťaže 

pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín, súťaže pre osobitné skupiny detí, 

umelecké či predmetové oblasti.  

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 7 500 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: priebežne do 30. november 2014 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-dizajnu/
http://www.nadaciatatrabanky.sk/zamestnanecky-program-viac-pre-regiony
http://www.intenda.sk/podporujeme-talenty-individualna-schema
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Vyšegrádsky fond – Malé granty 

Malé granty  

1. kultúrnej spolupráce (napr. festivaly, publikácie)  

2. vedeckej výmeny a výskumu (napr. konferencie, publikácie) 

3. vzdelávania (semináre, letné školy) 

4. výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a mládež) 

5. cezhraničnej spolupráce (projekty na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc) 

6. podpora turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy) 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 640 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 6 000 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 1. december 2014 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

Ministerstvo kultúry SR - 2. Kultúrne aktivity v oblasti 

pamäťových inštitúcií 
 

Podpora projektov zameraných na vybrané aktivity v knižničnej, múzejnej a galerijnej oblasti; 

zabezpečenie ochrany a bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom technického, 

technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia a vybavenia objektov a 

priestorov; akvizičnú činnosť múzeí, galérií a knižníc. 

podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť, 

podprogram 2.2 Múzeá a galérie, 

podprogram 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva, 

podprogram 2.4 Akvizícia múzeí a galérií, 

podprogram 2.5 Akvizícia knižníc. 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 1. december 2014 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Ministerstvo kultúry SR - 4. Umenie 

Podpora projektov zameraných na verejnú prezentáciu alebo publikovanie umeleckých 

reflexií, vydávanie periodických a neperiodických publikácií, vznik a uvádzanie divadelných 

inscenácií a hudobných diel, realizáciu a verejnú prezentáciu výtvarných diel, vydávanie 

zvukových a obrazových nosičov, realizáciu kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží 

a obdobných aktivít s celoslovenským významom alebo úhradu členských príspevkov 

žiadateľa do medzinárodných organizácií vykonávajúcich svoju činnosť v oblasti kultúry, 

podporu tvorby a aktivít umelcov do 35 rokov, ako aj na vnútorný rozvoj jednotlivých oblastí 

kultúry, najmä na výchovu umením a k umeniu. 

podprogram 4.1 Divadlo a tanec (profesionálne kultúrne aktivity), 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://visegradfund.org/grants/small_grants/
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/2-kulturne-aktivity-v-oblasti-pamatovych-institucii-25c.html
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podprogram 4.2 Hudba (profesionálne kultúrne aktivity), 

podprogram 4.3 Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra 

(profesionálne kultúrne aktivity), 

podprogram 4.4 Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity (podujatia, ktoré sú súhrnom 

aktivít viacerých druhov umenia), 

podprogram 4.5 Literatúra a knižná kultúra, 

podprogram 4.6 Podpora tvorby a aktivít umelcov do 35 rokov. 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 2. december 2014 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Ministerstvo kultúry SR - 6. Kultúra znevýhodnených 
skupín obyvateľstva 

Podpora  kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených 

skupín obyvateľstva, na podporu rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí v oblasti 

kultúry a tiež na uľahčenie prístupu znevýhodnených skupín obyvateľstva ku kultúre s cieľom 

napĺňať kultúrne práva ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a tiež na podporu 

ich integrácie do spoločnosti, na podporu kultúrnych aktivít zameraných na prevenciu a 

elimináciu všetkých foriem násilia, diskriminácie a xenofóbie, na podporu tolerancie a 

prijímania inakosti, na posilnenie sociálnej súdržnosti a medzikultúrneho dialógu, ako aj na 

posilnenie politiky rodovej rovnosti. 

podprogram 6.1 Živá kultúra 

podprogram 6.2 Periodická tlač 

podprogram 6.3 Neperiodická tlač 

podprogram 6.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry osôb so zdravotným postihnutím 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 5. december 2014 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Ministerstvo kultúry SR - 7. Nehmotné kultúrne dedičstvo 
a kultúrno-osvetová činnosť 

Podpora projektov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry zameraných na medzinárodné, 

celoslovenské a krajské festivaly, prehliadky, súťaže, edukačné aktivity, vznik novej autorskej 

tvorby, vedecko-výskumná a publikačná činnosť. Podpora projektov zameraných na 

postupové krajské a celoštátne súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti. Podpora 

kultúrnych aktivít v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrno-osvetovej činnosti 

prezentujúcich Ľudovíta Štúra 

podprogram 7.1 Prehliadky, festivaly súťaže, 

podprogram 7.2 Edukačné aktivity, 

podprogram 7.3 Vznik a prezentácia tvorby, 

http://www.rozvojvidieka.sk/
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podprogram 7.4 Vedecko-výskumná a publikačná činnosť, 

podprogram 7.5 Postupové krajské a celoštátne súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej 

činnosti. 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 5. december 2014 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Ministerstvo kultúry SR - 5. Pro Slovakia 

Podpora projektov prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí, mobility umelcov a 

kultúrnych pracovníkov, medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, spolufinancovania 

projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu s 

ohľadom na ciele Európskeho spoločenstva vo vzťahu k Slovenskej republike možno 

považovať za významné v oblasti kultúry. 

Podprogram 5.1 Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí, 

podprogram 5.2 Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca 

v oblasti kultúry, 

podprogram 5.3 Spolufinancovanie projektov, ktoré získali podporu z medzinárodných 

zdrojov. 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. december 2014 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Rada mládeže Slovenska – Umelci vykročte do sveta  

 

Step Beyond je grantová schéma určená mladým umelcom a kultúrnym pracovníkom, 

prioritne do 35 rokov. Grant ponúka zdroje na zabezpečenie cesty z dôvodu vytvorenia 

medzinárodného partnerstva, festivalu, konferencie či zdieľania vedomostí s lokálnou 

kultúrnou scénou. 

Začínajúci slovenskí umelci a kultúrni pracovníci môžu vycestovať do jednej z nasledujúcich 

krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Čierna Hora, 

Srbsko, Moldavsko. Ukrajina, Bielorusko, Ruská federácia, Arménsko, Azerbajdžan, 

Gruzínsko, Turecko, Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordán, Libanon, Lýbia, Maroko, Palestína, Sýria 

a Tunisko. 

Výška podpory záleží od konkrétnej krajiny a uchádzať sa o ňu možno aj ako skupina. 

O grant je možné požiadať kedykoľvek v priebehu roka, no najneskôr mesiac pred 

plánovanou cestou. 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 700 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. december 2014  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

http://www.rozvojvidieka.sk/
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Ministerstvo kultúry SR -  1. Obnovme si svoj dom 

Podpora projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, 

projektov prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách 

svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, 

interpretácie, publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými 

hodnotami 

podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok. 

podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 

podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany 

pamiatkového fondu. 

podprogram 1.4 Obnova a konzervácia torzálnej architektúry. 

podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine. 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 16. január 2015 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

Iuventa -  Erasmus+ 2014  

Športové akcie 

Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 

mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a 

spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami. Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a 

jednotlivci týmto dostali nové možnosti organizovať kvalitné vzdelávacie mobility v Európe a 

prostredníctvom nich sa na nich aj zúčastniť, alebo spolupracovať na nadnárodných 

projektoch v sektoroch školského, odborného, vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania 

dospelých, mládeže a športu. 

 

 Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu/Neziskové európske športové 

podujatia, ktoré sa týkajú výlučne Európskeho týždňa športu 2015 

Uzávierka prijímania žiadostí: 22. január 2015 

 

 Partnerstvá pre spoluprácu v oblasti športu/Neziskové európske športové 

podujatia, ktoré sa netýkajú Európskeho týždňa športu 2015 

Uzávierka prijímania žiadostí: 14. máj 2015 

 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

 

http://www.rozvojvidieka.sk/
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Bilaterálny fond 
  

Úrad vlády SR - Národný kontaktný bod týmto oznamuje oprávneným žiadateľom, že otvára 

možnosť uchádzať sa o finančný príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie 

bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi (Nórskom, 

Lichtenštajnskom a Islandom) pre rok 2014. 

  

Oznámenie o otvorení bilaterálneho fondu na národnej úrovni pre rok 2014 

 Príloha č. 1 - Žiadosť o príspevok 

 Príloha č. 2 - Žiadosť o platbu 

 Príloha č. 3 - Implementačný reťazec a prehľad cieľov, výsledkov a výstupov 

realizácie aktivity 

 Príloha č. 4 - Vzor partnerskej dohody 

 Usmernenie k čerpaniu finančných prostriedkov bilaterálneho fondu na národnej 

úrovni 

o Príloha č. 1 - Oprávnené kategórie výdavkov, limity niektorých oprávnených 

výdavkov a vyžadovaná účtovná a podporná dokumentácia 

o Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie partnera s finančnou účasťou  k výdavkom na 

mzdu / odmenu 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. január 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

Iuventa -  Erasmus+ 2014  

Kľúčová akcia 1 – Mobilita jednotlivcov 

Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 

mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a 

spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami. Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a 

jednotlivci týmto dostali nové možnosti organizovať kvalitné vzdelávacie mobility v Európe a 

prostredníctvom nich sa na nich aj zúčastniť, alebo spolupracovať na nadnárodných 

projektoch v sektoroch školského, odborného, vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania 

dospelých, mládeže a športu. 

 

 Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 

Uzávierka prijímania žiadostí: 4.február 2015 

 Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže 

Uzávierka prijímania žiadostí: 4.február 2015,  30. apríl 2015,  1.október 2015 

 

Kompletné informácie nájdete TU 
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Iuventa -  Erasmus+ 2014  

Kľúčová akcia 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených 

postupov 

Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 

mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a 

spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami. Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a 

jednotlivci týmto dostali nové možnosti organizovať kvalitné vzdelávacie mobility v Európe a 

prostredníctvom nich sa na nich aj zúčastniť, alebo spolupracovať na nadnárodných 

projektoch v sektoroch školského, odborného, vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania 

dospelých, mládeže a športu. 

 

 Strategické partnerstvá v oblasti mládeže 

Uzávierka prijímania žiadostí: 4.február 2015, 1. október 2015 

 

 Znalostné aliancie, Aliancie pre sektorové zručnosti 

Uzávierka prijímania žiadostí: 26. február 2015 

 

 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže 

Uzávierka prijímania žiadostí:  30. apríl 2015 

 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

Iuventa -  Erasmus+ 2014  

Kľúčová akcia 3 – Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia 

v oblasti mládeže 

Pre Slovensko je na rok 2015 vyčlenených na granty pre všetky sektory programu cca 21 

mil. EUR, ako aj ďalších približne 1,7 mil. EUR pre oblasť medzinárodnej mobility a 

spolupráce vysokých škôl s partnerskými krajinami. Vzdelávacie inštitúcie a organizácie a 

jednotlivci týmto dostali nové možnosti organizovať kvalitné vzdelávacie mobility v Európe a 

prostredníctvom nich sa na nich aj zúčastniť, alebo spolupracovať na nadnárodných 

projektoch v sektoroch školského, odborného, vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania 

dospelých, mládeže a športu. 

 

 Stretnutia mladých ľudí a ľudí zodpovedných za rozhodnutia v oblasti mládež 

Uzávierka prijímania žiadostí: 4.február 2015,  30. apríl 2015,  1.október 2015 

 

Kompletné informácie nájdete TU 
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Ministerstvo kultúry SR - Kultúrne poukazy 

Informácie budú zverejnené na www.kulturnepoukazy.sk  

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 30. jún 2015 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

 

 

 

 

 

PRIEBEŽNÉ GRANTOVÉ VÝZVY 

 
 

Nadácia pomoc jeden druhému 

 
 

Otvorený grantový program 

 

 

ENERGIA PRE KRAJINU 

 

 

 

ENVIROFOND 

 

 

TECHSOUP Slovakia 
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ORANGE: Špeciálne príležitosti 

 

 

NADÁCIA VW: Vaša cesta 

 

 

17.10.2014  

Pripravilo Združenie pre rozvoj vidieka 
 

Poznámka: žlto označené sú novo pridané grantové výzvy 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://rozvojvidieka.webnode.sk/products/orange-specialne-prilezitosti/
http://rozvojvidieka.webnode.sk/products/nadacia-vw-vasa-cesta/
http://rozvojvidieka.webnode.sk/products/orange-specialne-prilezitosti/
http://rozvojvidieka.webnode.sk/products/nadacia-vw-vasa-cesta/

