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Pohoda za 

mestom
-

Aktivity, ktoré je možné podporiť:

• vytváranie a obnova priestorov pre 

relax a športové aktivity, napr. 

petangové ihriská, piknikovacie 

miesta, stolnotenisové stoly, 

šachovnice a pod., vrátane ošetrenia 

a doplnenia zelene na týchto 

miestach

• obnova a doplnenie drobného 

mobiliáru ako napr. ohniská a 

zariadenia na grilovanie, posedenia, 

prístrešky a altánky, stojany na 

bicykle, smetné koše atď.,

• oprava či vytvorenie miest na 

vstupoch do rekreačných priestorov 

a v miestach prirodzeného 

zhromažďovania ľudí (napr. pri 

prameňoch, vyhliadkach a pod.), 

napríklad doplnenie a osadenie 

smerovníkov, informačných tabúľ a 

rôznych prvkov s informáciami, 

označenie cestičiek, spevnenie 

schodíkov a podobne,

• osadenie rôznych atraktivít 

oživujúcich priestor, ako napr. 

zvonkohry, interaktívne náučné a iné 

prvky, umelecké artefakty a 

inštalácie.

Oprávnení žiadatelia

• mimovládne organizácie (občianske 

združenia, nadácie, neziskové 

organizácie a pod.), ktoré pôsobia v 

miestnej komunite a vyvíjajú činnosť 

napr. v oblasti ochrany životného 

prostredia, kultúrnych či prírodných 

hodnôt, komunitného rozvoja, športu, 

vzdelávania a podobne,

• vysoké školy, športové kluby, kluby 

turistov,

• samospráva mesta v partnerstve s 

mimovládnou organizáciou s oblasťou 

pôsobenia ako je uvedené vyššie,

• správcovia zelene a rekreačných 

objektov v partnerstve s mimovládnou 

organizáciou s oblasťou pôsobenia ako je 

uvedené vyššie,

• štátna ochrana prírody v partnerstve s 

mimovládnou organizáciou s oblasťou 

pôsobenia ako je uvedené vyššie.

25.2.2015 - 3 500 €

90 % 

celkových 

nákladov

http://www.ekopoli

s.sk/programy/gran

tove-

programy/pohoda-

za-mestom.html

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

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

http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/pohoda-za-mestom.html
http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/pohoda-za-mestom.html
http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/pohoda-za-mestom.html
http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/pohoda-za-mestom.html
http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/pohoda-za-mestom.html
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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 640 000,00 € max. 6000 €

Príspevok z 

fondu nesmie 

presiahnuť 80 

% celkového 

rozpočtu 

projektu

http://visegradfund

.org/grants/small_g

rants/

V
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d
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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.

15.3.2015 2 200 000 €

Maximálna výška 

grantu na projekt 

je 10 000 - 15 

000 €

Príspevok z 

fondu nesmie 

presiahnuť 80 

% celkového 

rozpočtu 

projektu

http://visegradfund

.org/grants/standar

d_grants/

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

Strategic 

Program

-

Podpora projektov dlhodobého 

strategického charakteru prepojenia 

inštitúcií zo všetkých štyroch krajín 

Višegrádu skupiny. Projekty musia 

dodržiavať aspoň jednou z priorít 

definovaných na konferencii 

ministrov za daný rok zároveň 

dodržiavať priority predsedníctva 

danej skupiny Visegrad.

Oprávnení žiadatelia: 

a) mimovládne neziskové organizácie,

b) organizácie občianskej spoločnosti,

c) samosprávy,

d)školy a iné verejné inštitúcie.

15.4.2015 -

neobmedzený 

(priemerná 

dotáciia cca. 

40,000 €)

Príspevok z 

fondu 

pokrýva 70 % 

celkového 

rozpočtu

http://visegradfund

.org/grants/strategi

c_grants/

http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/
http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/
http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/
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Kultúra 

národnostných 

menšín

-

Programy podpory:

1. zachovanie, vyjadrenie, ochrana a 

rozvoj identity a kultúrnych hodnôt

národnostných menšín

2. výchova a vzdelávanie k právam 

národnostných menšín

3. interetnický a interkultúrny dialóg 

a porozumenie medzi národnostnou 

väčšinou

a národnostnými menšinami a 

etnickými skupinami.

Oprávnenými žiadateľmi na 

predkladanie žiadostí o dotáciu na účel 

tejto výzvy sú:

a) obec,

b) vyšší územný celok,

c) občianske združenie,

d) nadácia,

e) záujmové združenie právnických osôb, 

ktoré je právnickou osobou,

f) nezisková organizácia poskytujúca 

všeobecne prospešné služby,

g) neinvestičný fond so sídlom na území 

Slovenskej republiky,

h) registrovaná cirkev alebo náboženská 

spoločnosť, právnická osoba, ktorá 

odvodzuje

svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti,

 i) právnická osoba zriadená osobitným 

zákonom takejto právnej osobe 

nemožno

poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú 

má podľa osobitného zákona poskytnuté 

prostriedky z verejného rozpočtu,

j) medzinárodná organizácia 

registrovaná na území Slovenskej 

republiky,

k) rozpočtová organizácia alebo 

príspevková organizácia, ktorej 

zriaďovateľom je vyšší územný celok 

alebo obec; takejto organizácii bude 

dotácia poskytnutá prostredníctvom 

zriaďovateľa.

19.1.2015 3 879 250 €
min. 500 €    max  

150 000 €

min. výška 

spolufin.        

5 %

http://www.narodn

ostnemensiny.gov.s

k/kultura-

narodnostnych-

mensin-2015/

http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2015/
http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2015/
http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2015/
http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2015/
http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2015/
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EACEA/5/201

5 Podpora 

práce s 

publikom

Akcia 1: Filmová gramotnosť

Akcia 2: Podujatia zamerané na 

prácu s publikom

Oprávnení žiadatelia

• súkromné spoločnosti, 

• neziskové organizácie, 

• združenia, 

• charity, 

• nadácie,

•  obce/mesta

 v jednej z krajín zúčastnených v sub- 

programe MEDIA

26. 3. 2015

Akcia 1:        950 

000 €

Akcia 2:        950 

000 € 

-

Výška 

finančného 

príspevku 

Únie nesmie 

presiahnuť 

60% z 

celkových 

oprávnených 

nákladov na 

akciu

http://www.cedslovak

ia.eu/clanky/podpora-

prace-s-publikom

http://www.cedslovakia.eu/clanky/podpora-prace-s-publikom
http://www.cedslovakia.eu/clanky/podpora-prace-s-publikom
http://www.cedslovakia.eu/clanky/podpora-prace-s-publikom

