
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 /jún 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 VÚB Pre nádej 2014

Umenie lieči

Dotyk lieči

Granty sú určené organizáciám, 

ktoré poskytujú služby a terapiu pre 

ľudí s postihnutím a sú v priamom a 

pravidelnom kontakte s ľuďmi s 

telesným, zmyslovým, mentálnym, 

resp. kombinovaným postihnutím, 

deťmi a ľuďmi s rôznymi 

ochoreniami či dlhodobo 

hospitalizovanými. Tento rok si 

organizácie môžu požiadať grant na 

projekty arteterapie a 

animoterapie, ktoré zvyšujú kvalitu 

života ľudí so špeciálnymi 

potrebami alebo závažným 

ochorením. Arteterapia je liečba 

umením a animoterapia zase 

využíva pozitívne pôsobenie 

zvieraťa na zdravie človeka. Obidve 

terapie prispievajú k rozvoju 

tvorivých schopností, sociálneho 

cítenia, harmonicky pôsobia na 

emocionálny vývin a tak pomáhajú 

a liečia. Zlepšujú koncentráciu a 

pamäť, motoriku, verbálnu i 

neverbálnu komunikáciu.

1. mimovládne organizácie 

(nadácie, občianske združenia, 

neziskové organizácie poskytujúce 

všeobecne prospešné služby, 

neinvestičné fondy),

2. školy,

3. cirkev alebo účelové zariadenie 

cirkvi, 

4. domovy sociálnych služieb,

 5. zdravotnícke zariadenia

07.07.2014 20 000 € max. 2 000 € neuvedené
www.nadaciavub.sk/D

efault.aspx?CatID=59

http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=59
http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=59


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



NED Grant
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

20.6.2014 neuvedené

Maximálna výška 

grantu na projekt 

je individuálna max 

však  50 000 $

neuvedené
http://www.ned.org/g

rantseekers

IUVENTA
Programy pre 

mládež

Priority 

mládežníckej 

politiky

Žiadateľ zdôvodní výber aktivity, jej 

súvislosť s cieľmi programu a uvedie 

aj metodický prístup k jej 

zabezpečeniu v projektovom 

zámere, ktorý je súčasťou žiadosti o 

dotáciu. Medzi oprávnené aktivity 

môžu patriť napríklad: 

a) pracovné stretnutia a rokovania, 

b) tvorba nástrojov na meranie 

kvality, 

c) testovanie, zbieranie údajov a 

spracovávanie výsledkov, 

d) konzultácie so zainteresovanými 

stranami, 

e) tvorba informačných materiálov, 

príručiek, 

f) iné. 


Občianske združenia, neziskové 

organizácie a centrá voľného času9

 ktoré, 

a) preukázateľne uskutočňujú 

aktivity v oblasti mládeže so 

zameraním na rozvoj mladých ľudí 

b) svoju činnosť vykonávajú 

systematicky viac ako rok a 

preukážu ju formou výročnej 

správy, 

resp. iným dokumentom, 

popisujúcim minulú činnosť 

žiadateľa, 

c) nepôsobia v kultúre, 

telovýchove a športe a 

nevykonávajú činnosť iba podľa 

osobitného 

predpisu.

30. 6 2014 neuvedené

Maximálna suma 

dotácie je 80 % z 

oprávnených 

nákladov 

uvedených v 

žiadosti o dotáciu, 

najviac 

však 15.000 EUR

neuvedené

https://www.iuventa.

sk/files/documents/4

%20iuventa/adam/20

14_podpora/priority_

1_vyzva%20.pdf

http://www.ned.org/grantseekers
http://www.ned.org/grantseekers
https://www.iuventa.sk/files/documents/4 iuventa/adam/2014_podpora/priority_1_vyzva .pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/4 iuventa/adam/2014_podpora/priority_1_vyzva .pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/4 iuventa/adam/2014_podpora/priority_1_vyzva .pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/4 iuventa/adam/2014_podpora/priority_1_vyzva .pdf
https://www.iuventa.sk/files/documents/4 iuventa/adam/2014_podpora/priority_1_vyzva .pdf


Nadácia 

Pontis

Nadačný fond 

Slovenskej 

sporiteľne

Podpora 

vysokoškolských 

projektov

O grant možu žiadať také projekty, 

ktoré podporia vzdelávanie.

Grant je možné žiadať na 

nasledovné projektové zámery:

• študentské médiá (časopisy, 

noviny rádiá a pod.),

• podpora publikačnej činnosti 

(skriptá, odborná študijná literatúra 

pre študentov),

• študentské projekty zamerané pre 

širokú verejnosť,

• iné projekty.

Písomnú žiadosť o grant vo forme 

on-line formulára môžu predložiť 

slovenské vysoké školy a 

univerzity (buď žiadosť podá 

univerzita, kde štatutár = rektor 

alebo fakulta, štatutár = dekan)

15.6.2014 30 000 eur max. 3 000 eur neuvedené

http://www.nadaciap

ontis.sk/clanok/granto

va-vyzva-podpor-

svoju-skolu-napadom-

2014/293

http://www.nadaciapontis.sk/clanok/grantova-vyzva-podpor-svoju-skolu-napadom-2014/293
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/grantova-vyzva-podpor-svoju-skolu-napadom-2014/293
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/grantova-vyzva-podpor-svoju-skolu-napadom-2014/293
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/grantova-vyzva-podpor-svoju-skolu-napadom-2014/293
http://www.nadaciapontis.sk/clanok/grantova-vyzva-podpor-svoju-skolu-napadom-2014/293



