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AKTUÁLNE  GRANTOVÉ VÝZVY 
mimo štrukturálnych fondov 

 

 

Nadácia Volkswagen Slovakia - Projekty zamestnancov 
 

Zamestnanci Volkswagenu, ktorí sa angažujú na nejakom projekte, majú novú myšlienku 

alebo sa chcú zasadiť za vzdelávací projekt, ktorý je z ich pohľadu veľmi dôležitý, môžu od 

Nadácie Volkswagen Slovakia získať pre „svoj projekt“ podporu. Kľúčovými oblasťami aj pre 

rok 2015 sú podpora vzdelávania v technike, dopravnej výchove, nemeckom jazyku a v 

neposlednom rade vzdelávanie pre znevýhodnené skupiny občanov. Vzdelávanie sa 

však nemusí obmedzovať iba na aktivity žiakov a študentov. Vzdelanie sprevádza človeka po 

celý život, takže projekty zamestnancov siahajú od vzdelávania v rannom veku, cez školské 

projekty, až po kognitívny tréning v dôchodkovom veku  
 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  nie je známa 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 000 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 13. február 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Nadácia J&T - Grant na kúpu motorových vozidiel 
 

Grant na kúpu osobného motorového vozidlá pre ľudí chorých a s handicapom. Prispievame 

na autá štandardnej triedy, uprednostňujeme kúpu nových áut, podmienkou je uzatvoriť na 

vozidlo havarijné poistenie a poistenie proti krádeži po dobu 5 rokov, uprednostňujeme 

žiadateľov odkázaných na invalidný vozík. 

Je potrebné, aby žiadateľ v stanovenom termíne vyplnil on-line žiadosť pre fyzické osoby. 

Bližšie informácie o postupe pri podávaní žiadosti a o spôsobe preplácania príspevku 

nájdete tu.  
 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  nie je známa 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: nie je známa 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. február 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/projekty-zamestnancov/
http://online.nadaciajt.sk/nadace-formulare-sk/ZadostFo.do
https://www.nadacnifondjt.cz/data/upload/Informacie_k_ziadostiam1.doc
https://www.nadaciajt.sk/grant-na-kupu-omv-pre-ludi-s-handicapom-c34.html
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United World Colleges (UWC) - Dvojročné štipendium 
 

Medzinárodná sieť stredných škôl United World Colleges (UWC) opätovne ponúka 

slovenským stredoškolákom možnosť získať štipendium na svojich zahraničných školách v 

Európe a Ázii. Štúdium je dvojročné a okrem kvalitného vzdelania umožňuje 

štipendistom rozvoj ich charakterových a hodnotových vlastností. V tomto roku vďaka 

UWC a finančnej podpore neziskovej organizácie LEAF získa štipendium sedem študentov. 

Dve štipendiá sú určené pre študentov zo znevýhodnených pomerov a budú udelené vďaka 

Nadácii VELUX.O štipendium na štúdium v školských rokoch 2015/2016 a 2016/2017 sa 

môžu uchádzať študenti 2. ročníka a 3. ročníka gymnázií a stredných škôl mladší ako 

18 rokov s výborným prospechom a so zvládnutými základmi anglického jazyka. Vítaní sú 

uchádzači, ktorí majú ambíciu zúročiť v neskoršej budúcnosti svoje zahraničné vzdelanie a 

pracovné skúsenosti na Slovensku.  

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  nie je známa 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: nie je známa 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. február 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

OSF - ReŠtart Slovensko 
 

Zapojiť sa môžu aktívni občania, študenti, mimovládne organizácie, neformálne skupiny, či 

startupisti, ktorí by radi rozbehli verejnoprospešný projekt v oblasti transparentnosti a 

efektívnosti spravovania vecí verejných, boja proti korupcii, podpory právneho štátu a 

otvorenosti spoločnosti v rôznych oblastiach.  Ak máte dobrý nápad, ako riešiť offline 

problémy v spoločnosti online prostriedkami, prihláste svoj projekt na 

www.restart.ludialudom.sk    

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  nie je známa 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: nie je známa 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 20. február 2015 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.uwc.sk/
http://www.restart.ludialudom.sk/
http://www.cpf.sk/sk/novinky-a-aktuality/projekt-restart-slovensko-predlzenie-sance-pre-protikorupcne-projekty/
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MZV SR - Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd 
 

Predkladanie žiadostí o dotácie v pôsobnosti ministerstva v oblasti podpory a ochrany 

ľudských práv a slobôd. Hlavným cieľom poskytnutia dotácií je podpora projektov 

zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a predchádzanie 

všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným 

prejavom intolerancie. 

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  769 500 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 50 000 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 20. február 2015 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Nadácia Ekopolis - Pohoda za mestom 
 

Cieľom programu je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených 

rekreačných priestoroch a ich častí v zázemí väčších miest nad 25000 obyvateľov. Cieľom je 

ponúknuť bezpečné, zdravé a príjemné miesta na trávenie voľného času a šport pre rôzne 

skupiny užívateľov, vytvárať priestor pre ich stretnutia a sociálne kontakty, pozitívne vplývať 

na kvalitu urbanizovaného prostredia tak, aby zároveň nebola znížená prírodná hodnota 

rekreačného zázemia mesta.Cieľom programu je tiež vytváranie partnerstiev samospráv a 

obyvateľov miest tak, aby mohla byť v budúcnosti zabezpečená starostlivosť o rekreačné 

zázemie a v spolupráci boli realizované prípadné ďalšie aktivity v prospech mesta a jeho 

obyvateľov. 

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  nie je známa 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 500 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 25. február 2015 12.00 hod. 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

MŠVVŠ SR - Výzva na rozšírenie kapacít materských 

škôl 
 

Dotácie sú určené na: 

a.) prístavba materských škôl formou modulov, 

b.) prístavba materských škôl formou nadstavby, 

c.) výstavba nových materských škôl formou modulov, 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.mzv.sk/sk/ministerstvo/dotacie_zo_statneho_rozpoctu-dotacie_zamerane_na_podporu_a_ochranu_ludskych_prav_a_slobod
http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/pohoda-za-mestom.html
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d.) rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl (prednostne priestorov, ktoré sa 

využívali alebo v súčasnosti využívajú na výchovno-vzdelávaciu činnosť). 

Cieľ výzvy: 

prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 

% účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách. 

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  9 500 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 100 000 EUR / 1 triedu 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 25. február 2015 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

MZV SR - Dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a 

zahraničnej politiky 
Poskytnutie dotácie na rok 2015 pre účely a okruh žiadateľov v zmysle § 3 zákona na 

podporu štúdií, analýz a organizáciu podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a 

zahraničnej politiky Slovenskej republiky. 
 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  118 820 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: nie je určená 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 27. február 2015 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Nadácia COOP jednota - Nech sa nám netúlajú 
 

Projekty  musia byť zamerané na zmysluplné trávenie voľného času školopovinných 

detí, so zameraním na podporu: 

- pohybových aktivít v zdravom prostredí 

- kultúrnu a umeleckú oblasť  

- hľadanie a rozvíjanie mladých talentov. 

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  nie je známa 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 600 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 28. február 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
https://www.minedu.sk/dotacie-na-rozsirenie-kapacit-materskych-skol/
http://www.mzv.sk/sk/ministerstvo/dotacie_zo_statneho_rozpoctu-dotacie_v_oblasti_medzinarodnych_vztahov_a_zahranicnej_politiky
http://www.coop.sk/sk/zakaznik/nadacia-jednota-coop/nech-sa-nam-netulaju/xi-rocnik
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Nadácia J&T - Grant pre právnické osoby (ľudia chorí 

a s handicapom) 
 

Nadácia J&T pomáha ľuďom chorým a s handicapom so zapojením do bežného života. 

V rámci grantu pomáhame tým organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom chorým 

a s handicapom, predovšetkým na kompenzačné pomôcky a rekonštrukcie. Cieľovou 

skupinou v rámci vyhláseného grantu sú právnické osoby ako stacionáre, špeciálne základné 

školy, chránené dielne a domovy sociálnych služieb. 

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  nie je známa 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: nie je známa 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 28. február 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

MDVRR SR - Dotácie na spracovanie ÚPD obcí 
 

Podľa  zákona  č.  226/2011  Z.  z.  o  poskytovaní  dotácií  na  spracovanie 

územnoplánovacej  dokumentácie  obcí  (ďalej  len  „zákon“)  majú  obce  možnosť  predložiť 

žiadosť o poskytnutie dotácie  aj v roku 2015. Tento zákon upravuje účel, rozsah a 

podmienky oskytovania  dotácií  na  spracovanie  územnoplánovacej  dokumentácie  obcí  z 

rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky. 

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  180 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: nie je známa 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 28. február 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Iuventa -  Erasmus+ 2015  
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 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
https://www.nadaciajt.sk/grant-pre-pravnicke-osoby-ludia-chori-a-s-handicapom-c97.html
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=148419
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projektoch v sektoroch školského, odborného, vysokoškolského vzdelávania či vzdelávania 

dospelých, mládeže a športu. 

 

 Strategické partnerstvá v oblasti mládeže 

Uzávierka prijímania žiadostí:  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 

 

 

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 na rok : 640 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 6 000 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 1. marec,  1. jún, 1. september, 1. december 2015 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

Rada EÚ - Európa pre občanov 
Opatrenie 2.3. Projekty občianskej spoločnosti 

 

Cieľom akcie 2  je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie 

rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a propagovaním 

príležitostí na spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie. 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 1. marec 2015   

Kompletné informácie nájdete TU 

 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/VYZVA-NA-PODANIE-ZIADOSTI-NA-ROK-2015-A-SPRIEVODCA-PROGRAMOM-ERASMUS-2015-BOLI-ZVEREJNENE.alej?ind=
http://visegradfund.org/grants/small_grants/
http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-2-3/
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Rada EÚ - Európa pre občanov 
Opatrenie 1.1. Európska pamiatka 

 

Podpora organizácií, ktoré sa zaoberajú príčinami totalitných režimov v moderných dejinách 

Európy, ako aj ďalšími určujúcimi momentmi a kľúčovými bodmi v nedávnej európskej 

histórii.  

Uzávierka prijímania žiadostí: 2. marec 2015 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

Rada EÚ - Európa pre občanov 
Opatrenie 2.1. Družobné mestá 

 

Cieľom akcie 2  je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie 

rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a propagovaním 

príležitostí na spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie. 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 2. marec 2015, 1. september 2015 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Opatrenie 2.2. Siete partnerských miest 

Rovnako ako Opatrenie 2.1. 

Uzávierka prijímania žiadostí: 2. marec 2015, 1. september 2015 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

Stredoeurópska nadácia a Slovnaft - Pro Libris 

Grantový program je určený na vydanie:  

a.) pôvodného prozaického alebo básnického diela v slovenskom jazyku, vrátane 

umeleckej reportáže  

b.) prekladu umeleckého diela (poézia, próza, esej, umelecká reportáž) súčasnej 

európskej literárnej tvorby.  

3. Cieľom grantového programu je podpora prvého vydania prozaických a básnických diel 

mladých autorov píšucich v slovenskom jazyku a/alebo prvého vydania prekladu umeleckej 

literatúry z tvorby súčasnej európskej literatúry do slovenského jazyka.  

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 50 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 / 5 000 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 2. marec 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-1-1/
http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-2-1/
http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-2-2/
http://www.cef.sk/podpora/ziadam-cef-o-podporu/
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Nadácia Tatra banky - Stredoškoláci do sveta  
 

Grantový program pre: 

- slovenských študentov gymnázií 

- študentov odborných stredných škôl s maturitou ktorým umožňuje ísť do Paríža, 

Londýna, New Yorku a pritom poskytuje financie na pokrytie časti nákladov 

spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na škole 

obdobného zamerania v zahraničí 

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  20 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 10. marec 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

Vyšegrádsky fond – Štandartné granty 

 

Štandardné 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 na rok : 2 200 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 10 0000 -15 000 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. marec, 15. september 2015 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Akcie Rakúsko - Slovensko 
 

Na podporu projektov prostredníctvom Akcie Rakúsko – Slovensko treba nazerať ako na 

pomoc pri rozvíjaní a posilňovaní bilaterálnych – rakúsko-slovenských – partnerstiev 

v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Aktivity v rámci podporených 

projektov majú trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. 

Podporované sú hlavne nadväzovanie kontaktov a prvé realizovanie spoločných aktivít. 

Zapojenie partnerov z tretích krajín do projektov je možné, ich účasť na projekte však 

nebude financovaná z prostriedkov Akcie R – S. Pri projektoch s partnermi z tretích krajín 

musí byť v popredí rakúsko-slovenská spolupráca. 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/
http://visegradfund.org/grants/standard_grants/
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V prípade projektov Akcie Rakúsko - Slovensko sa možno uchádzať o financovanie 

nasledujúcich aktivít: 

 realizáciu letných jazykových škôl,  

 podporu doktorátov pod dvojitým vedením (nový druh podpory v rámci Akcie),  

 podporu projektov doktorandov a postdoktorandov s cieľov vzájomnej spolupráce pri 

dosiahnutí vyššieho kariérneho stupňa,  

 realizáciu spoločných odborných školení, ako aj školení v oblasti soft-skills. 

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  nie je známa 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: nie je známa 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. marec 2015 (15. máj, 15. október) 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

Nadácia Volkswagen Slovakia - Bezpečne na cestách 
 

Materské školy na celom Slovensku môžu požiadať o grant „Bezpečnena cestách“ s 

maximálnou výškou podpory 3 000 €. Žiadosti je nutné najskôr zaregistrovať online od 

20.3.2015 9:00 hod. a originál s prílohami doručiť do uvedeného dátumu na adresu Nadácie. 

Cieľom programu je zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky a tým prispieť k 

zvýšeniu dopravnej bezpečnosti, podporiť záujem detí o dopravnú výchovu interaktívnym 

spôsobom výučby, či podporiť inovatívne projekty v tejto oblasti vzdelávania. Viac informácií 

o podpore získate cez inštruktážne video. 

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  nie je známa 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 20. marec 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Kreatívna Európa - Podpora vývoja európskych 

videohier 

Podpora vývoja európskych videohier s naratívnou štruktúrou bez ohľadu na platformu alebo 

predpokladaný spôsob distribúcie. Vo všetkých prípadoch musí ísť o hry určené na 

komerčné využitie. 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  nie je známa 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 26. marec 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/
http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/dopravna-vychova-a-ekologia/
http://youtu.be/zChUHXnhM1Y
http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/dopravna-vychova-a-ekologia/
http://www.cedslovakia.eu/clanky/podpora-vyvoja-videohier
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Nadácia VÚB – Pre Nádej Otvorená grantová schéma  

V rámci otvorenej grantovej schémy pre Nádej Nadácia VÚB podporuje  projekty, ktorých 

cieľom je zvýšiť kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami. 

Zverejnenie výzvy:  2. marec 2015 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. marec 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Ministerstvo financií SR - Výnos MFSR o poskytovaní 

dotácií § 1 
 

Dotáciu z príjmov z odvodu podľa § 1 výnosu možno poskytnúť na zabezpečenie 

vykonávania všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej 

starostlivosti, poskytovanie sociálnej starostlivosti a pomoci a humanitárnej starostlivosti, 

tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych 

aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana 

zdravia obyvateľstva. 

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  580 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 13 500 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. marec 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Ministerstvo financií SR - Výnos MFSR o poskytovaní 

dotácií § 2 
 

Dotáciu na individuálne potreby obcí možno poskytnúť obci na plnenie úloh súvisiacich s 

výkonom jej samosprávnych pôsobností, a to najmä na 

a) riešenie havarijných situácií na majetku obce, 

b) rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce, 

c) údržbu budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce. 

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  2 700 00 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 13 500 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. marec 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=59
http://dotacie.mfsr.sk/
http://dotacie.mfsr.sk/
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The Tiet Foundation - Pre ľudské práva 
 

Súkromná americká nadácia The Tiet Foundation prostredníctvom svojho grantového 

programu podporí organizácie z celého sveta, ktorých aktivity sú zamerané na problematiku 

ľudských práv. Oblasti, na ktoré sústreďujú svoju prácu, môžu byť: spoločenské a 

ekonomické nerovnosti, marginalizované skupiny (ženy, starší dospelí, ľudia s postihnutím, 

LGBTQI, atď.) a pod. O grant sa môže uchádzať akákoľvek nezisková organizácia, ktorá 

spĺňa kritériá  

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  nie je určená 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 USD 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. marec 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

Nadácia Tatra banky - Študenti do sveta  
 

Cieľom grantového programu Študenti do sveta je podporiť najlepších študentov, aby 

prostredníctvom zahraničných stáží získavali nové vedomosti a skúsenosti, ale aby 

našli motiváciu vrátiť sa na Slovensko a zužitkovať nadobudnuté poznatky u nás doma. 

Tieto štipendiá sú krátkodobé (max. na 1 rok) a sú určené na nediplomové výmenné študijné 

stáže na prestížnych zahraničných univerzitách. 

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  550 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR 

 

Termín otvorenia programu:  2. marec 2015 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. apríl 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Nadácia Tatra banky - Business Idea  
 

Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány 

študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen. Nadácia Tatra banky touto 

cestou podporí študentov pri naštartovaní podnikateľského zámeru, aby po skončení 

vysokej školy neostávali nezamestnaní a aby nemuseli hľadať akékoľvek zamestnanie pod 

úroveň získaného stupňa vzdelania. 

 

 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://tietfoundation.org/
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-do-sveta/
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Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  150 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR 

 

Termín otvorenia programu:  9. marec 2015 

Uzávierka prijímania žiadostí: 25. apríl 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Iuventa -  Erasmus+ 2015  
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 mládeže 

 

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

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Iuventa -  Erasmus+ 2015  
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: 30. apríl 2015,  1.október 2015 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/business-idea/
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/VYZVA-NA-PODANIE-ZIADOSTI-NA-ROK-2015-A-SPRIEVODCA-PROGRAMOM-ERASMUS-2015-BOLI-ZVEREJNENE.alej?ind=
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/VYZVA-NA-PODANIE-ZIADOSTI-NA-ROK-2015-A-SPRIEVODCA-PROGRAMOM-ERASMUS-2015-BOLI-ZVEREJNENE.alej?ind=
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Nadácia Tatra banky - Dobré srdce  
 

Poslaním programu Dobré srdceTB Nadácie Tatra banky je podporiť projekty zamestnancov, 

ktorí pomáhajú a podporujú iných.. 

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  65 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 300 EUR 

 

Termín otvorenia programu:  2. marec 2015 

Uzávierka prijímania žiadostí: 5. máj 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Iuventa -  Erasmus+ 2015  
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 netýkajú Európskeho týždňa športu 2015 

Uzávierka prijímania žiadostí: 14. máj 2015 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Nadácia Tatra banky - Viac dizajnu  
 

Cieľom programu je podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti 

experimentálneho dizajnu. Nadácia Tatra banky chce podporiť uplatnenie mladých 

slovenských dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít. Ambíciou programu je podporiť 

tvorbu mladých dizajnérov, ich vzdelávanie seba alebo druhých a sebaprezentáciu v oblasti 

dizajnu. 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  33 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 EUR 

 

Termín otvorenia programu:  1. apríl 2015 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. máj 2015 / 10. september 2015 

Kompletné informácie nájdete TU 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/zamestnanecke-programy/
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/VYZVA-NA-PODANIE-ZIADOSTI-NA-ROK-2015-A-SPRIEVODCA-PROGRAMOM-ERASMUS-2015-BOLI-ZVEREJNENE.alej?ind=
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-dizajnu/
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KNB/Citibank – Malé granty 2015  
 

Finančné vzdelávanie 

Podporu poskytujeme projektom realizovaným v oblasti finančného vzdelávania mladých ľudí 

a znevýhodnených skupín. Chceme im umožniť získať praktické informácie z oblasti 

účtovníctva, investovania, finančného manažmentu a podobne. Projekt je realizovaný 

kvalifikovanými učiteľmi, odborníkmi a pod. Projekt prináša či dopĺňa základné vzdelávanie 

alebo prípravu na stredoškolské či vysokoškolské štúdium. 

Komunitný život 

Ponúkame priestor nápadom neziskových organizácií a aktívnych občanov na zlepšovanie 

podmienok a podporujeme projekty, ktoré sú prínosom pre určitú komunitu ľudí. Finančnú 

podporu poskytujeme projektom verejnoprospešného charakteru, ktoré riešia skutočné 

potreby komunity v danom regióne a sú realizovateľné pomocou dobrovoľnej práce čo 

najväčšieho počtu ľudí. 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 600 EUR 

 

Termín otvorenia programu:  31. marec 2015 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. máj 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

PwC nadačný fond - Pomocná ruka  
 

PwC Nadačný fond je iniciatíva spoločnosti PwC na Slovensku podporovať správne veci. 

Túto iniciatívu môžu podporiť zamestnanci PwC prostredníctvom odporúčania projektu do 

Zamestnaneckého grantového programu Pomocná ruka. Prostriedky vo Fonde sú symbolom 

dôvery a prejavom záujmu podporiť transparentné a prospešné projekty, ktorých realizácia 

by inak bola sotva možná. 

O grant môžu zažiadať organizácie, ktorých projekt bude napĺňať nasledovné zámery:  

a.) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v 

oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, 

b.) podpora športu bez vekového obmedzenia, podpora a rozvoj telesnej kultúry 

c.) poskytovanie sociálnej pomoci, 

d.) zachovanie kultúrnych hodnôt, 

e.) podpora vzdelávania, 

f.) ochrana ľudských práv, 

g.) ochrana a tvorba životného prostredia, 

h.) veda a výskum. 

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  nie je určené 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 EUR 

 

Termín otvorenia programu:  1. apríl 2015 

Uzávierka prijímania žiadostí: 30. máj 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.knb.sk/hlavna-stranka/granty/aktualne-grantove-vyzvy/fond-citibank.html?page_id=253
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/zamestnanci-pwc-mozu-odporucit-neziskove-projekty-na-podporu/904
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Nadácia Tatra banky - Vedieť viac  
 

Cieľom programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny pôsobiace na vysokých 

školách, ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese vzdelávania nad 

oficiálny rámec. Program podporí vysokoškolských učiteľov, vedeckých i organizačných 

pracovníkov, študentov, ako aj odborníkov z externého prostredia, ktorí sa snažia maximálne 

využiť a rozšíriť vzdelávací proces, umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť 

vzdelávací proces s potrebami praxe alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl a ich 

pracovníkov a študentov. Program podporuje i aktivity, projekty alebo programy 

mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vznikli so zámerom rozvíjať vzdelávanie na 

slovenských vysokých školách. 

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  33 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR 

 

Termín otvorenia programu:  4. máj 2015 

Uzávierka prijímania žiadostí: 25. jún 2015 

Kompletné informácie nájdete TU 

Ministerstvo kultúry SR - Kultúrne poukazy 

Ciele programu Kultúrne poukazy 2015  

- podpora vzťahu detí a mládeže a ich pedagógov ku kultúrnym hodnotám 

- vytvorenie podmienok pre aktívnu účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní 

školskej  mládeže 

- podpora konkurencie medzi kultúrnymi inštitúciami s cieľom zvýšenia  kvality ich 

činnosti 

- podpora adresnosti a prehľadnosti štátnej dotácie kultúrnym inštitúciám na základe 

reálneho záujmu občanov o ich služby (nie na základe individuálneho posúdenia 

úradníkov a rôznych komisií), 

- prehľad záujmu detí a mládeže o kultúru a monitorovanie návštevnosti kultúrnych 

inštitúcií touto vekovou kategóriou 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 30. jún 2015 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Nadácia Tatra banky - Viac umenia  
 

Podporujeme aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov 

vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť 

umelecké dielo. Prostredníctvom renomovaných umelcov a skúsených pedagógov sa s 

tvorivým procesom zoznamujú aj budúci umelci z radov študentov. 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/vediet-viac/
https://www.kulturnepoukazy.sk/kp15/index.html
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Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  50 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 EUR 

 

Termín otvorenia programu:  1. jún 2015 

Uzávierka prijímania žiadostí: 30. september 2015 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Nadácia Tatra banky - Kvalita vzdelávania  
 

Cieľom Grantového programu Kvalita vzdelávania je finančne prispieť ku skvalitneniu 

výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby 

sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či 

zahraničnej vedy. Projektové tímy môžu byť zložené z pedagógov, vedeckých pracovníkov 

školy alebo externých spolupracovníkov a študentov. 

Hlavné kritérium, ktoré musia projekty spĺňať: 

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

poznatky, metódy a prístupy. 

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  40 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR 

 

Termín otvorenia programu:  2. september 2015 

Uzávierka prijímania žiadostí: 20. október 2015 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

 

Nadácia VÚB – Pre Umenie Poklady môjho srdca  

 

Hlasovacia súťaž pre získanie grantu na opravu historických pamiatok 

Zverejnenie výzvy:  1. október 2015 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. október 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/
http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=168
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Nadácia VÚB – Pre Nádej 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: 30 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 EUR 

Zverejnenie výzvy:  24. september 2015 

Uzávierka prijímania žiadostí: 3. november 2015  

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Nadácia Tatra banky - E-talent  
 

Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo 

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

venujúvýskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Z financií môžu byť 

podporené priame náklady výskumných tímov, ktorých členmi budú študenti, tak aby sa na 

vybraných fakultách technického zamerania mohli realizovať reálne vedecké práce aj s 

možnými praktickými výstupmi. 

 

Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  25 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR 

 

Termín otvorenia programu:  22. september 2015 

Uzávierka prijímania žiadostí: 5. november 2015 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

Nadácia Tatra banky - Viac pre regióny  
 

Zamestnanecký program je určený na podporu významných mimovládnych neziskových 

organizácií aktívnych v jednej z verejnoprospešných oblastí v každom regióne. 

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

zamestnancami Tatra banka Group, ktorá prispeje k rozvoju regiónu 

 

 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=75
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/
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Plánovaná výška prostriedkov grantového programu:  40 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: nie je určená 

 

Termín otvorenia programu:  30. september 2015 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. november 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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http://rozvojvidieka.webnode.sk/products/otvoreny-grantovy-program/
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http://rozvojvidieka.webnode.sk/products/envirofond/
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ORANGE: Špeciálne príležitosti 

 

 

NADÁCIA VW: Vaša cesta 

 

 

Stredoeurópska nadácia 

 

 

10.02.2015  

Pripravilo Združenie pre rozvoj vidieka 
 

Poznámka: žlto označené sú novo pridané grantové výzvy 
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