
Názov
Prioritná os, 

opatrenie
Aktivity Oprávnený žiadateľ

Uzávierka 

výzvy

Celkový 

rozpočet 

výzvy

Výška 

podpory na 

jeden 

projekt

Maximálna 

výška 

podpory

link

N
ED

 G
ra

n
ts

 P
ro

gr
am

NED Grants 

Program
-

Oprávnené aktivity: 

a)Presadzovanie a obhajovanie 

ľudských práv a právneho štátu

b) podpora slobodného prístupu k 

informáciám a podpora nezvislých 

médií, 

c) posilňovanie demokratických 

myšlienok a hodnôt, 

d) podporovať zodpovednosť a 

transparentnosť,

f) posilnenie organizácií občianskej 

spoločnosti,

g) posilnenie demokratických 

politických procesov a inštitúcií, 

h) podpora občianskej výchovy, 

i) Podpora demokratického riešenia 

konfliktov, 

j) podpora slobody združovania,

Oprávnení žiadatelia:

a) mimovládne neziskové 

organizácie, 

b) občianske združenia, 

c) nezávislé médiá

19.6.2015 neuvedené

Maximálna výška 

grantu na projekt 

je individuálna 

max však                

50 000 $

neuvedené
http://www.ned.org/

grantseekers

N
ad

ác
ia

 S
lo

ve
n

sk
e 

sp
o

ri
te

ľn
e

Podpor školu 

nápadom
-

Oprávnené aktivity:

• študentské médiá (časopisy, 

noviny, rádiá a pod.),

• podpora publikačnej činnosti 

(skriptá, odborná študijná literatúra 

pre študentov),

• študentské projekty zamerané pre 

širokú verejnosť,

• iné projekty.

Oprávnení žiadatelia:

a) slovenské vysoké školy,

b) slovenské univerzity. 
30.6.2015 30 000 € 3 000 € neuvedené

http://www.space.sk

/vsprojekty/?info

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

Prehľad aktuálnych výziev orientovaných na inštitúcie neziskového sektora a mládež /jún 2015/

http://www.space.sk/vsprojekty/?info
http://www.space.sk/vsprojekty/?info


N
ad

ác
ia

 T
at

ra
 b

an
ky

Program 

Vedieť viac
-

Oprávnené aktivity

• rozširovanie poznania v rámci 

jednotlivých učebných predmetov 

alebo vedných odborov či disciplín, 

• zlepšovanie vzdelávacích, ale aj 

organizačných metód a metodík, 

• rozvoj vedeckej/odbornej činnosti 

učiteľov, vedeckých, odborných 

pracovníkov a študentov na vysokých 

školách, 

• aplikovanie získaných poznatkov v 

praxi, 

• zlepšenie spoločenskej 

angažovanosti učiteľov, vedeckých, 

odborných pracovníkov a študentov 

vysokých škôl.

Oprávnený žiadateľ

• vysokoškolskí učitelia, vedeckí i 

organizační pracovníci, študenti, ako 

aj odborníci 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. 

• mimovládne neziskové organizácie 

a ich aktivity, projekty alebo 

programy, ktoré vznikli so zámerom 

rozvíjať vzdelávanie na slovenských 

vysokých školách.

25.6. 2015 30 000 € 5 000 € neuvedené

http://www.nadaciat

atrabanky.sk/index.p

hp/grantove-

programy/vediet-

viac/

N
ad

ác
ia

 o
tv

o
re

n
ej

 s
p

o
lo

čn
o

st
i

Fond pre 

mimovládne 

organizácie

Demokracia a 

ľudské práva

Oblasti podpory

• Demokracia, dobrá a transparentná 

správa vecí verejných

• Ľudské práva, vrátane práv menšín

• Rodová rovnosť a boj proti rodovo 

podmienenému násiliu

• Boj proti diskriminácii, rasizmu a 

xenofóbii

Oprávnený žiadateľ

MVO - ktorá je nezávislá od orgánov 

verejnej správy, politických strán, 

cirkví a náboženských spoločností, 

obchodných spoločností a ktorá 

pôsobí aspoň v jednej oblasti 

podpory Programu. Náboženské 

organizácie a politické strany nie sú 

považované za MVO. Oprávnení 

žiadatelia musia dodržiavať princípy 

demokracie a ľudských práv

27.7.2015 233 197 € -

najviac 90 % z 

celkových 

oprávnených 

nákladov na

projekt;

http://www.eeango.

sk/aoi/sk/hlavna-

stranka/241-nadacia-

otvorenej-

spolocnosti-vyhlasila-

tretiu-vyzvu-v-ramci-

implementacie-eea-

fondu-pre-

mimovladne-

organizacie.html

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/vediet-viac/
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/vediet-viac/
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/vediet-viac/
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/vediet-viac/
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/vediet-viac/
http://www.eeango.sk/aoi/sk/hlavna-stranka/241-nadacia-otvorenej-spolocnosti-vyhlasila-tretiu-vyzvu-v-ramci-implementacie-eea-fondu-pre-mimovladne-organizacie.html
http://www.eeango.sk/aoi/sk/hlavna-stranka/241-nadacia-otvorenej-spolocnosti-vyhlasila-tretiu-vyzvu-v-ramci-implementacie-eea-fondu-pre-mimovladne-organizacie.html
http://www.eeango.sk/aoi/sk/hlavna-stranka/241-nadacia-otvorenej-spolocnosti-vyhlasila-tretiu-vyzvu-v-ramci-implementacie-eea-fondu-pre-mimovladne-organizacie.html
http://www.eeango.sk/aoi/sk/hlavna-stranka/241-nadacia-otvorenej-spolocnosti-vyhlasila-tretiu-vyzvu-v-ramci-implementacie-eea-fondu-pre-mimovladne-organizacie.html
http://www.eeango.sk/aoi/sk/hlavna-stranka/241-nadacia-otvorenej-spolocnosti-vyhlasila-tretiu-vyzvu-v-ramci-implementacie-eea-fondu-pre-mimovladne-organizacie.html
http://www.eeango.sk/aoi/sk/hlavna-stranka/241-nadacia-otvorenej-spolocnosti-vyhlasila-tretiu-vyzvu-v-ramci-implementacie-eea-fondu-pre-mimovladne-organizacie.html
http://www.eeango.sk/aoi/sk/hlavna-stranka/241-nadacia-otvorenej-spolocnosti-vyhlasila-tretiu-vyzvu-v-ramci-implementacie-eea-fondu-pre-mimovladne-organizacie.html
http://www.eeango.sk/aoi/sk/hlavna-stranka/241-nadacia-otvorenej-spolocnosti-vyhlasila-tretiu-vyzvu-v-ramci-implementacie-eea-fondu-pre-mimovladne-organizacie.html
http://www.eeango.sk/aoi/sk/hlavna-stranka/241-nadacia-otvorenej-spolocnosti-vyhlasila-tretiu-vyzvu-v-ramci-implementacie-eea-fondu-pre-mimovladne-organizacie.html
http://www.eeango.sk/aoi/sk/hlavna-stranka/241-nadacia-otvorenej-spolocnosti-vyhlasila-tretiu-vyzvu-v-ramci-implementacie-eea-fondu-pre-mimovladne-organizacie.html


Eu
ró

p
sk

y 
ko

n
ta

kt
n

ý 
b

o
d

Družobné 

mestá
-

Podporené budú projekty, ktoré 

spájajú široký výber občanov z 

partnerských miest okolo tém  v 

súlade s cieľmi

programu. Prednosť sa dáva 

projektom, ktoré sa zameriavajú na 

každoročne definované

priority pre toto opatrenie.

Oprávnení žiadatelia:

• mestá, 

• obce,

• asociácie partnerských miest, 

• regionálne združenia alebo 

mimovládne neziskové organzácie 

reprezentujúce záujmy miestnej 

samosprávy

1.9.2015 neuvedené  max. 25 000 € neuvedené

http://www.europap

reobcanov.sk/index.p

hp/opatrenie-2-1/

http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-2-1/
http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-2-1/
http://www.europapreobcanov.sk/index.php/opatrenie-2-1/

