
Názov
Prioritná os, 

opatrenie
Aktivity Oprávnený žiadateľ

Uzávierka 

výzvy

Celkový 

rozpočet 

výzvy

Výška 

podpory na 

jeden 

projekt

Maximálna 

výška 

podpory

link

N
ad

ác
ia

 O
ra

n
ge

Šanca pre váš 

región 2015
-

V grantovom programe podporíme 

projekty, ktoré spĺňajú nasledujúce 

podmienky: 

• sú verejnoprospešné – t.j. prínosné 

a otvorené pre širokú komunitu 

•  ich realizácia vychádza z potreby a 

iniciatívy občanov, ktorí sú do 

projektu a jeho prípravy aktívne 

zapojení sú pre miestnu komunitu 

inovatívne a zaujímavé a budú mať 

pre ňu priamy a dlhodobý prínos 

•  budú realizované formou 

dobrovoľníckej práce 

•  prispejú k zbližovaniu obyvateľov, k 

rozvoju komunitného života 

•  podnietia aktívnu spoluprácu 

samosprávy, MVO, občanov a ďalších 

subjektov aktívnych v regióne 

•  ich realizátori majú jasnú 

predstavu o následných aktivitách a 

opatreniach, ktoré môžu zaistiť 

dlhodobú udržateľnosť a 

pokračovanie projektu

Oprávnení žiadatelia:

• neformálne skupiny aktívnych 

občanov (zastúpené fyzickou 

osobou, s ktorou bude v prípade 

podpory projektu podpísaná 

darovacia zmluva) 

• mimovládne organizácie 

(občianske združenia, nadácie, 

spolky, neziskové organizácie, 

neinvestičné fondy) 

• kultúrne inštitúcie (múzeá, 

knižnice, galérie, kultúrno-osvetové 

strediská a pod.)

14.5.2015 80.000 €   max. 3 000 € -

https://www.nadacia

orange.sk/sk/granty-

komunitny-rozvoj-

teraz-realizujeme-

sanca-pre-vas-region-

2015

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

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

https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-komunitny-rozvoj-teraz-realizujeme-sanca-pre-vas-region-2015
https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-komunitny-rozvoj-teraz-realizujeme-sanca-pre-vas-region-2015
https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-komunitny-rozvoj-teraz-realizujeme-sanca-pre-vas-region-2015
https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-komunitny-rozvoj-teraz-realizujeme-sanca-pre-vas-region-2015
https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-komunitny-rozvoj-teraz-realizujeme-sanca-pre-vas-region-2015
https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-komunitny-rozvoj-teraz-realizujeme-sanca-pre-vas-region-2015


K
ar

p
at

sk
á 

n
ad

ác
ia

Fond 

Karpatskej 

vandrovky

-

Oprávnené sú užitočné projekty, 

ktoré v regióne prispejú

- k ozdraveniu životného štýlu a k 

športovému vyžitiu

- k stretávaniu sa ľudí a k aktívnemu 

tráveniu voľného času

- k rozvoju nekomerčnej kultúry a 

tvorivosti.

Oprávnení žiadatelia:

• Občianske združenia registrované 

podľa zákona č. 83/1990 Z.b. v znení 

neskorších predpisov. 

• Neziskové organizácie poskytujúce 

všeobecne prospešné služby 

registrované podľa zákona č. 

213/1997 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. 

• Neinvestičné fondy registrované 

podľa zákona 147/1997 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. 

• Nadácie registrované podľa zákona 

č. 34/2002 Z.z. v znení neskorších 

predpisov

18. 5.2014 6 200 € max. 1000 € -

http://karpatskanada

cia.sk/2015/04/otvor

ili-sme-5-vyzvu-fondu-

karpatskej-

vandrovky/

N
ad

ác
ia

 E
ko

p
o

lis

Aktívne 

očianstvo a 

inklúzia

Fond bilaterálnej 

spolupráce - 

Prioritná oblasť 

2: Výmena 

skúseností, stáže, 

výmenné pobyty 

a sieťovanie

Oprávnené aktivity:

• účasť na konferenciách, 

seminároch, kurzoch a workshopoch,

•  študijné cesty a stáže,

•  návštevy expertov,

•  spracovanie štúdií 

uskutočniteľnosti, spracovanie 

finančných a ekonomických analýz,

•  usporiadanie konferencií, 

seminárov a workshopov,

• propagačné a informačné aktivity, 

publicita.

Fond môže podporiť krátkodobé 

stáže pre jednotlivcov alebo malé 

tímy u hosťujúcich organizácií. 

Hosťujúcou organizáciou môže byť 

slovenská mimovládna organizácia, 

alebo zahraničný partner z 

donorských krajín (Island, 

Lichtejnšajnsko, Nórsko). Prioritou 

fondu je podporiť výmenné pobyty a 

stáže, ktoré sa týkajú najmä 

občianskej spoločnosti, účastníkmi 

stáží však nemusia byť len 

predstavitelia mimovládnych 

organizácií, môže ísť o ľudí z 

prostredia médií, výskumných 

inštitúcií, vysokých škôl i verejnej 

správy.

31. 5. 2015 - max. 10.000 € -

http://www.eeango.

sk/aoi/sk/oblasti-

podpory.html#bilater

al

http://karpatskanadacia.sk/2015/04/otvorili-sme-5-vyzvu-fondu-karpatskej-vandrovky/
http://karpatskanadacia.sk/2015/04/otvorili-sme-5-vyzvu-fondu-karpatskej-vandrovky/
http://karpatskanadacia.sk/2015/04/otvorili-sme-5-vyzvu-fondu-karpatskej-vandrovky/
http://karpatskanadacia.sk/2015/04/otvorili-sme-5-vyzvu-fondu-karpatskej-vandrovky/
http://karpatskanadacia.sk/2015/04/otvorili-sme-5-vyzvu-fondu-karpatskej-vandrovky/
http://www.eeango.sk/aoi/sk/oblasti-podpory.html
http://www.eeango.sk/aoi/sk/oblasti-podpory.html
http://www.eeango.sk/aoi/sk/oblasti-podpory.html
http://www.eeango.sk/aoi/sk/oblasti-podpory.html


N
ad

ác
ia

 T
at

ra
b

an
ky

Vedieť viac -

Oprávnené aktivity:

• aktivity, projekty alebo programy 

mimovládnych neziskových 

organizácií pôsobiacich v oblasti 

rozvoja vzdelávania na slovenských 

vysokých školách. 

Projekty musia byť zamerané na: 

• 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.

Cieľová skupina:

• Mimovládne, neziskové 

organizácie založené odborníkmi z 

externého prostredia mimo 

vysokých škôl (napríklad aj slovenské 

think-tanky)

25.5.2015 30 000 € 5 000 € -

http://www.nadaciat

atrabanky.sk/index.p

hp/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.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/vediet-viac/


V
yš

eg
rá

d
sk

y 
fo

n
d

Small Grants -

Oprávnené aktivity: 

a)kultúrna spolupráca,

 b) vzdelávanie, 

c) mládežnícke výmeny, 

d) podpora cestovného ruchu rámci 

Vyšehradskej štvorky (HU, PL, CZ, SK)

Oprávnení žiadatelia: 

a) mimovládne neziskové 

organizácie,

b) organizácie občianskej 

spoločnosti,

c) samosprávy,

d)školy a iné verejné inštitúcie.

1.6.2015 neuvedené max. 6 000 €

Príspevok z 

fondu nesmie 

presiahnuť 70 % 

celkového 

rozpočtu 

projektu

http://visegradfund.o

rg/grants/small_gran

ts/



N
ED

 G
ra

n
t

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

http://www.ned.org/grantseekers
http://www.ned.org/grantseekers


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/

