
Názov

Prioritná 

os, 

opatrenie

Aktivity Oprávnený žiadateľ
Uzávierka 

výzvy

Celkový 

rozpočet 

výzvy

Výška 

podpory na 

jeden projekt

Maximálna 

výška 

podpory

link

Európska 

komisia

Európa pre 

občanov 2014 - 

2020

2 Podpora 

demokracie a 

občianska 

participácia

2.1 Družobé 

mestá

Programové priority pre rok 2014:

► voľby do Európskeho parlamentu 

a aktívna účasť občanov na 

demokratickom živote EÚ

► prehlbovanie debaty o 

budúcnosti EÚ

Maximálna dĺžka tvania projetku: 21 

dní

1. mestá, obce, 

2. asociácie partnerských miest, 

3. regionálne združenia alebo 

mimovládne neziskové organzácie 

reprezentujúce záujmy miestnej 

samosprávy

Žiadatelia i partneri musia mať 

sídlo v jednej z účastníckych krajín 

programu a byť spôsobilí na 

realizáciu projektu. Na programe 

sa zúčastňuje 28 členských krajín 

Európskej únie .Projekt by mal 

zahŕňať samosprávy minimálne z 

dvoch účastníckych krajín, z 

ktorých minimálne jedna je 

členskou krajinou EÚ. 

01.09.2014

(začiatok 

projektu medzi 

01.01.2015 a 

30.09.2015)

neuvedené max. 25 000 € neuvedené

www.europapreobcan

ov.sk/index.php/opatr

enie-2-1/

Tématické centrum mládeže Košického kraja - regionálna kancelária IUVENTA - SIM, Moyzesova 36, 040 01 Košice 

Prehľad aktuálnych výziev orientovaných na inštitúcie neziskového sektora a mládež /júl 2014/



Európska 

komisia

Európa pre 

občanov 2014 - 

2020

2 Podpora 

demokracie a 

občianska 

participácia

2.2 Siete 

partnerských 

miest

Programové priority pre rok 2014:

► voľby do Európskeho parlamentu 

a aktívna účasť občanov na 

demokratickom živote EÚ

► prehlbovanie debaty o 

budúcnosti EÚ

Maximálna dĺžka tvania projetku: 24 

mesiacov (2 kalendárne roky)

1. mestá, obce,

2. asociácie partnerských miest, 

3. regionálne združenia,

4. všetky úrovne samosprávy, 

samosprávne združenia a 

neziskové organizácie 

reprezentujúce samosprávy

Žiadatelia i partneri musia mať 

sídlo v jednej z účastníckych krajín 

programu a byť spôsobilí na 

realizáciu projektu. Na programe 

sa zúčastňuje 28 členských krajín 

Európskej únie. Projekt by mal 

zahŕňať samosprávy minimálne zo 

štyroch účastníckych krajín, z 

ktorých minimálne jedna je 

členskou krajinou EÚ.

01.09.2014

(začiatok 

projektu medzi 

01.01.2015 a 

30.09.2015)

)

neuvedené max. 150 000 € neuvedené

www.europapreobcan

ov.sk/index.php/opatr

enie-2-2/

Európska 

komisia

Európa pre 

občanov 2014 - 

2020

2 Podpora 

demokracie a 

občianska 

participácia

2.3 Projekty 

občianskej 

spoločnosti

Programové priority pre rok 2014:

► voľby do Európskeho parlamentu 

a aktívna účasť občanov na 

demokratickom živote EÚ

► prehlbovanie debaty o 

budúcnosti EÚ

Maximálna dĺžka tvania projetku: 18 

mesiacov (1,5 roka)

1. mimovládne neziskové 

organizácie, 

2. vzdelávacie, kultúrne alebo 

vedecké inštitúcie. 

V projektoch môžu byť obsiahnuté 

aj samosprávy(nie však ako 

žiadajúce organizácie). Žiadatelia i 

partneri musia mať sídlo v jednej z 

účastníckych krajín programu a byť 

spôsobilí na realizáciu projektu. Na 

programe sa zúčastňuje 28 

členských krajín Európskej únie. 

Projekt by mal zahŕňať 

organizácie/inštitúcie minimálne z 

troch účastníckych krajín, z ktorých 

minimálne jedna je členskou 

krajinou EÚ.

01.09.2014

neuvedené max. 150 000 € neuvedené

www.europapreobcan

ov.sk/index.php/opatr

enie-2-3/



Nadácia Tatra 

banky

Viac umenia 

2014
neuvedené

Cieľom programu je priblížiť 

vzdelávací proces na slovenských 

vysokých školách štandardom 

moderného vzdelávacieho procesu 

svetových renomovaných 

vzdelávacích inštitúcií, ako aj 

reálnympotrebám praxe, aby 

študenti mohli svoje teoretické 

vedomosti podporiť svojou aktivitou 

v týchto oblastiach umenia:

• audiovizuálna tvorba, fi lm, TV a 

rozhlas,

• divadlo

• hudba,

• literatúra,

• výtvarné umenie.

1. etablovaní umelci – 

pedagógovia alebo slobodní 

tvorcovia,

2. vysoké školy, súčasťou ktorých 

sú vybrané fakulty (Vysoká škola 

výtvarných umení v Bratislave, 

Fakulta umení Technickej 

univerzity v Košiciach, Vysoká škola 

múzických umení v Bratislave, 

Akadémia umení v Banskej 

Bystrici, Katedra kulturológie a 

Ústav literárnej a umeleckej 

komunikácie Filozofickej fakulty 

Univerzity Konštantína Filozofa v 

Nitre)

 


30.09.2014 50 000 € max. 3 000 € neuvedené

www.nadaciatatraban

ky.sk/index.php/grant

ove-programy/viac-

umenia/

Nadácia 

Intenda

Podporujeme 

talenty 2014
neuvedené

Cieľom tejto schémy je podpora 

reprezentácie mladých ľudí na 

medzinárodných súťažných a 

reprezentačných podujatiach, 

konkrétne:

• podpora rozvoja nadanej mladej 

generácie a nadaných detí

• podpora mladých ľudí s 

nedostatkom príležitostí, ktorí zo 

sociálnych dôvodov nemajú na svoj 

osobnostný rozvoj rovnaké 

podmienky ako väčšina mladých v 

spoločnosti

1. študenti základných a stredných 

škôl, ktorí zároveň spĺňajú 

podmienku cieľovej skupiny tejto 

schémy (nadané deti a mladí ľudia 

vo veku 6-21 rokov, vrátane)

30.11.2014 7 500 € neuvedené neuvedené

www.intenda.sk/spust

ame-individualnu-

schemu-na-podporu-

talentov



Visegrad Fund Small Grants Small Grants

Oprávnené aktivity 

• kultúrnej spolupráce (napr. 

festivaly, publikácie) 

• vedeckej výmeny a výskumu (napr. 

konferencie, publikácie) 

•  vzdelávania (semináre, letné 

školy) 

•  výmeny mladých ľudí (športové, 

vzdelávacie a kultúrne aktivity pre 

deti a mládež) 

•  cezhraničnej spolupráce (projekty 

na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od 

hraníc) 

• podpora turizmu (sprievodcovia, 

prezentácie, veľtrhy) 

"Oprávnení žiadatelia: 

a) mimovládne neziskové 

organizácie,

b) organizácie občianskej 

spoločnosti,

c) samosprávy,

d)školy a iné verejné inštitúcie.

"

1. september 

2014
640 000 EUR

Maximálna výška 

grantu na projekt je      

6 000 EUR

Príspevok z fondu 

nesmie 

presiahnuť 80 % 

celkového 

rozpočtu 

projektu

http://visegradfund.or

g/grants/guidelines/

Visegrad Fund Standard Grants Standard Grants

Oprávnené aktivity 

• kultúrnej spolupráce (napr. 

festivaly, publikácie) 

• vedeckej výmeny a výskumu (napr. 

konferencie, publikácie) 

•  vzdelávania (semináre, letné 

školy) 

•  výmeny mladých ľudí (športové, 

vzdelávacie a kultúrne aktivity pre 

deti a mládež) 

•  cezhraničnej spolupráce (projekty 

na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od 

hraníc) 

• podpora turizmu (sprievodcovia, 

prezentácie, veľtrhy) 

"Oprávnení žiadatelia: 

a) mimovládne neziskové 

organizácie,

b) organizácie občianskej 

spoločnosti,

c) samosprávy,

d)školy a iné verejné inštitúcie.

"

15. september 

2014
2 200 000 EUR

Maximálna výška 

grantu na projekt je      

10 000 - 15 000  

EUR

Príspevok z fondu 

nesmie 

presiahnuť 80 % 

celkového 

rozpočtu 

projektu

http://visegradfund.or

g/grants/standard_gra

nts/

http://visegradfund.org/grants/guidelines/
http://visegradfund.org/grants/guidelines/


Granvia - -

Konkrétne podporované oblasti:

1. Prístup k zamestnaniu

• Inklúzia prostredníctvom práce

• Odborné vzdelávanie a kvalifikácia

• Doprava do zamestnania

2. Rozvoj solidarity v spoločnosti

• Mládež a občianska uvedomelosť

• Opätovné začlenenie do 

spoločnosti

• Dostupnosť bývania

Oprávnení žiadatelia: 

• občianske združenia,

•  neziskové organizácie 

poskytujúce všeobecne prospešné 

služby,

•  účelové zariadenia cirkví 

• právnické osoby, ktorým bolo v 

zmysle zákona č. 5/2004 Z.z. o 

službách zamestnanosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, v 

znení neskorších predpisov 

právoplatným rozhodnutím 

Ústredia práce, sociálnych vecí a 

rodiny („ÚPSVR“) priznané 

postavenie sociálneho podniku1, 

chránenej dielne2 alebo 

chráneného pracoviska2 a toto 

rozhodnutie nie je pozastavené 

alebo zrušené, ani neexistujú 

dôvody, pre ktoré by mohlo ÚPSVR 

priznané postavenie zrušiť;

22. júla 2014 -

Maximálna výška na 

jeden projekt je 

max. 15 000 €

neuvedené

http://www.nadacia-

granvia.sk/sk/grantov

a-vyzva/tretia-

grantova-vyzva.html

Program AXA 

Fond

Chceš rozvíjať 

svoj talent
-

Hlavné oblasti podpory

• Veda a výskum: ekonómia, fyzika, 

chémia, matematika, biológia atď

Kto môže žiadať o grant?

• Vek do 26 rokov

• Občan SR s trvalým pobytom na 

území Slovenskej republiky

• Rodinný mesačný príjem 

žiadateľa nepresahuje sumu vo 

výške 1 000 Eur

• Žiak/študent musí vo vybranej 

oblasti dosahovať výborný študijný 

prospech, preukázať mimoškolskú 

aktivitu v účasti na olympiádach, 

súťažiach a angažovať sa v 

školských záujmových činnostiach

17. októbra 

2014
25 000 €

minimálna a 

maximálna výška 

grantu nie je 

limitovaná

neuvedené
http://www.axafond.s

k/vyzva/

http://www.nadacia-granvia.sk/sk/grantova-vyzva/tretia-grantova-vyzva.html
http://www.nadacia-granvia.sk/sk/grantova-vyzva/tretia-grantova-vyzva.html
http://www.nadacia-granvia.sk/sk/grantova-vyzva/tretia-grantova-vyzva.html
http://www.nadacia-granvia.sk/sk/grantova-vyzva/tretia-grantova-vyzva.html
http://www.axafond.sk/vyzva/
http://www.axafond.sk/vyzva/



