
Názov
Prioritná 

os, 

opatrenie

Aktivity Oprávnený žiadateľ
Uzávierka 

výzvy

Celkový 

rozpočet 

výzvy

Výška 

podpory na 

jeden 

Maximál

na výška 

podpory
link
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m
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n
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Podpora 

formou 

dotácie pre 

rok 2015

A. oblasť: Ochrana ovzdušia a 

ozónovej vrstvy Zeme

B. oblasť: Ochrana a využívanie vôd

C. oblasť: Rozvoj odpadového 

hospodárstva

D. oblasť: Ochrana prírody a krajiny

E. oblasť: Environmentálna výchova, 

vzdelávanie a propagácia

F. oblasť: Prieskum, výskum a vývoj 

zameraný na zisťovanie a zlepšenie 

stavu ŽP

POD. oblasť: Program obnovy 

dediny - Zlepšovanie životného 

prostredia na vidieku

POD-ZD. oblasť: Program obnovy 

dediny - Zelená dedina

H. oblasť: Environmentálne záťaže

V závislosti od oblasti podpory a 

činnosti

1. FO, ktorá nepodniká

2. PO, ktorá podniká

3. obec

4. samosprávny kraj

5. príspevková organizácia

6. občianske združenie

7. záujmové združenie PO

8. nadácia

9. neinvestičný fond 

10. nezisková organizácia poskytujúca 

verejnoprospešné služby s 

environmentálnym zameraním, 

registrovaná cirkev a náboženská 

spoločnosť4. orgán štátnej správy 

odpadového hospodárstva a Slovenská 

inšpekcia ŽP

Činnosť A3 len:

1. obec

2. samosprávny kraj

Činnosti BP1, BR1 - okrem žiadateľa – FO

Činnosť D4 - len žiadatelia príspevková 

alebo rozpočtová organizácia MŽP SR

POD. oblasť len:

1. obec

2. mikroregionálne združenie obcí

POD-ZD oblasť len:

1. obec bez štatútu mesta

31.10.2014 (už 

v BA !)
- - 95%

www.envirofond.sk/sk

/podpora_dotacie.ht

ml

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

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

http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html
http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html
http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html
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Dotácie 2015

7 Nehmotné 

kultúrne 

dedičstvo a 

kultúrno-

osvetová 

činnosť

podprogram 7.1:

Prehliadky, festivaly, súťaže 

podprogram 7.2:

Edukačné aktivity

podprogram 7.3:

Vznik a prezentácia tvorby

podprogram 7.4:

Vedecko-výskumná a publikačná 

činnosť

podprogram 7.5:

Postupové krajské a celoštátne 

súťaže a prehliadky záujmovej 

umeleckej činnosti

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže 

byť subjekt v zmysle § 3 ods. 1 zákona.
5.12.2014 - - 95%

www.culture.gov.sk/v

doc/709/7-nehmotne-

kulturne-dedicstvo-

261.html
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Dotácie 2015

6 Kultúra 

znevýhodnenýc

h skupín

podprogram 6.1

Živá kultúra

podprogram 6.2 

Periodická tlač

podprogram 6.3 

Neperiodická tlač

podprogram 6.4

 Neformálne vzdelávanie v oblasti 

kultúry ľudí so zdravotným 

postihnutím

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže 

byť subjekt v zmysle § 3 ods. 1 zákona.
5.12.2014 - - max. 95%

www.culture.gov.sk/v

doc/709/6-kultura-

znevyhodnenych-

skupin-260.html

http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/7-nehmotne-kulturne-dedicstvo-261.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/7-nehmotne-kulturne-dedicstvo-261.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/7-nehmotne-kulturne-dedicstvo-261.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/7-nehmotne-kulturne-dedicstvo-261.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/6-kultura-znevyhodnenych-skupin-260.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/6-kultura-znevyhodnenych-skupin-260.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/6-kultura-znevyhodnenych-skupin-260.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/6-kultura-znevyhodnenych-skupin-260.html
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Dotácie 2015 5 Pro Slovakia

podprogram 5.1 

Prezentácia umenia a kultúry v 

zahraničí

podprogram 5.2 

Mobilita umelcov a kultúrnych 

pracovníkov, medzinárodná 

spolupráca v oblasti kultúry

podprogram 5.3 

Spolufinancovanie projektov, ktoré 

získali podporu z medzinárodných 

zdrojov.

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže 

byť subjekt v zmysle § 3 ods. 1 zákona.
15.12.2014 - - max. 95%

www.culture.gov.sk/v

doc/709/5-pro-

slovakia-25f.html
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Dotácie 2015 4 Umenie

podprogram 4.1

Divadlo a tanec (profesionálne 

kultúrne aktivity)

podprogram 4.2 

Hudba (profesionálne kultúrne 

aktivity),

podprogram 4.3

Výtvarné umenie, úžitkové umenie, 

fotografia, dizajn, architektúra 

(profesionálne kultúrne aktivity),

podprogram 4.4

Medziodborové profesionálne 

kultúrne aktivity (podujatia, ktoré sú 

súhrnom aktivít viacerých druhov 

umenia),

Podprogram 4.5

Literatúra a knižná kultúra.

podprogram 4.6 

Podpora tvorby a aktivít umelcov do 

35 rokov.

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže 

byť subjekt v zmysle § 3 ods. 1 zákona.
2.12.2014 - - max. 95%

www.culture.gov.sk/v

doc/709/4-umenie-

25e.html

http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/5-pro-slovakia-25f.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/5-pro-slovakia-25f.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/5-pro-slovakia-25f.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/4-umenie-25e.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/4-umenie-25e.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/4-umenie-25e.html
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Dotácie 2015

3 Európske 

hlavné mesto 

kultúry 2013 - 

Košice

podprogram 3.1 

Podpora kľúčových podujatí a 

dlhodobých rozvojových projektov 

Košice -Európske hlavné mesto 

kultúry 2013,

podprogram 3.2 

Podpora sprievodných podujatí a 

projektov súvisiacich s projektom 

Košice -Európske hlavné mesto 

kultúry 2013.

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže 

byť subjekt v zmysle § 3 ods. 1 zákona.
01.12.2014 - - max. 95 %

www.culture.gov.sk/v

doc/709/3-ehmk-

25d.html
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Dotácie 2015

2 Kultúrne 

aktivity v 

oblasti 

pamäťových 

inštitúcií

podprogram 2.1 

Knižnice a knižničná činnosť,

podprogram 2.2 

Múzeá a galérie,

podprogram 2.3 

Ochrana kultúrneho dedičstva,

podprogram 2.4 

Akvizícia múzeí a galérií,

podprogram 2.5

 Akvizícia knižníc.

Žiadateľom o poskytnutie dotácie môže 

byť subjekt v zmysle § 3 ods. 1 zákona.
01.12.2014 - - max. 95 %

www.culture.gov.sk/v

doc/709/2-kulturne-

aktivity-v-oblasti-

pamatovych-institucii-

25c.html

http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/3-ehmk-25d.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/3-ehmk-25d.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/3-ehmk-25d.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/2-kulturne-aktivity-v-oblasti-pamatovych-institucii-25c.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/2-kulturne-aktivity-v-oblasti-pamatovych-institucii-25c.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/2-kulturne-aktivity-v-oblasti-pamatovych-institucii-25c.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/2-kulturne-aktivity-v-oblasti-pamatovych-institucii-25c.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/2-kulturne-aktivity-v-oblasti-pamatovych-institucii-25c.html
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Dotácie 2015
1 Obnovme si 

svoj dom

podprogram 1.1 

Obnova kultúrnych pamiatok.

podprogram 1.2 

Obnova kultúrnych pamiatok v 

lokalitách svetového kultúrneho 

dedičstva.

podprogram 1.3

Aktivity kultúrnej politiky a edičnej 

činnosti v oblasti ochrany 

pamiatkového fondu.

podprogram 1.4

Obnova a konzervácia torzálnej 

architektúry.

podprogram 1.5 

Národný cintorín v Martine

V podprogramoch 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5 

je možné žiadať o finančné 

príspevky na realizáciu projektov 

obnovy a reštaurovania len tých 

objektov, ktoré sú zapísané ako 

hnuteľné alebo nehnuteľné 

kultúrne pamiatky v Ústrednom 

zozname pamiatkového fondu, 

ktorý vedie Pamiatkový úrad 

Slovenskej republiky. Informáciu o 

objektoch, ktoré sú zapísané v 

Ústrednom zozname pamiatkového 

fondu, podá miestne príslušný 

krajský pamiatkový úrad. Dokladom 

toho, že objekt je v tomto zozname 

zapísaný, je výpis z tohto zoznamu. 

Žiadateľ o dotáciu je povinný doložiť 

k žiadosti kópiu tohto výpisu. 

Žiadateľ si skontroluje správnosť 

údajom v tomto výpise.

Žiadateľom o poskytnutie dotácie v 

podprograme 1.1, 1.2 a 1.3 môže byť 

subjekt v zmysle§ 3 ods. 1 zákona, v 

podprograme 1.4 môže byť obec alebo 

subjekt v zmysle § 3 ods.1písm. e), f), h) 

zákona, v podprograme 1.5 je 

oprávneným žiadateľom len mesto 

Martin.

16.1.2015 - - max. 95 %

www.culture.gov.sk/v

doc/709/1-obnovme-

si-svoj-dom-25b.html

http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/1-obnovme-si-svoj-dom-25b.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/1-obnovme-si-svoj-dom-25b.html
http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/1-obnovme-si-svoj-dom-25b.html
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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.axafond.sk/vyzva/
http://www.axafond.sk/vyzva/
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„T” FOR ALL, 

ALL FOR „T”

ROK 2015

-

Program „T“ for all, all for „T“ 

podporí realizáciu malých 

svojpomocných projektov 

mimovládnych neziskových 

organizácií, ktorých iniciátorom sú 

zamestnanci T-Systems Slovakia. 

Tematické zameranie projektov nie 

je stanovené a záleží od 

konkrétnych potrieb komunity – 

miesta, kde žijete, pracujete, 

vychovávate svoje deti. Môže to byť 

oprava detského ihriska, 

vybudovanie studničky, pomoc pri 

letnom tábore pre deti, 

zorganizovanie podujatia – 

čokoľvek, čo ľudia potrebujú

Vytvoriť príležitosť pre zamestnancov T-

Systems Slovakia realizovať svoje 

kreatívne a inovatívne nápady pre 

zlepšenie života tam, kde žijú.

dobrovoľníckej angažovanosti s cieľom 

vyzdvihnúť úzke prepojenie kariéry a 

pracovného života s mimopracovnou 

činnosťou.

východnom Slovensku prostredníctvom 

vzdelania, ochrany životného prostredia 

a rozvoja voľnočasových aktivít.

1. decembra 

2014
12  000 € max. 2000 € neuvedené

http://karpatskanadac

ia.sk/programy/grant

ove-programy/t-for-

all-all-for-t/

http://karpatskanadacia.sk/programy/grantove-programy/t-for-all-all-for-t/
http://karpatskanadacia.sk/programy/grantove-programy/t-for-all-all-for-t/
http://karpatskanadacia.sk/programy/grantove-programy/t-for-all-all-for-t/
http://karpatskanadacia.sk/programy/grantove-programy/t-for-all-all-for-t/
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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. 


1.3.2015 640,000 € max. 6000 € 

Príspevok z 

fondu 

nesmie 

presiahnuť 

80 % 

celkového 

rozpočtu 

projektu

http://visegradfund.or

g/grants/small_grants

/

http://visegradfund.org/grants/small_grants/
http://visegradfund.org/grants/small_grants/
http://visegradfund.org/grants/small_grants/

