
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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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

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.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
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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

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/709/3-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
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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„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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TU ŽIJEME A 

POMÁHAME -

Ciele 

• Podporiť verejne prospešné 

aktivity pre lepší život ľudí na 

východnom Slovensku.

• Motivovať ľudí k dobrovoľníctvu a 

angažovanosti v mieste, kde žijú.

• Vytvoriť príležitosť pre 

zamestnancov Lear 

CorporationSeating Slovakia s.r.o. 

realizovať svoje kreatívne a 

inovatívne nápady.

Oprávnení žiadatelia

Organizácie, ktoré pôsobia na 

východnom Slovensku (Košický a 

Prešovský samosprávny kraj):

1. Občianske združenia registrované 

podľa zákona č. 83/1990 Z.b. v znení 

neskorších predpisov.

2. Neziskové organizácie poskytujúce 

všeobecne prospešné služby 

registrované podľa zákona č. 

213/1997 Z.z. v znení neskorších 

predpisov.

3. Neinvestičné fondy registrované podľa 

zákona 147/1997 Z.z. v znení neskorších 

predpisov.

4. Nadácie registrované podľa zákona č. 

34/2002 Z.z. v znení neskorších 

predpisov.

Oprávnenými žiadateľmi sú len tie 

subjekty, ktoré majú sídlo na území 

Košického a Prešovského 

samosprávneho kraja a vyvíjajú činnosť v 

tomto regióne a ktoré môžu uzatvárať 

zmluvy vo vlastnom 

mene.

Podporu získajú iba tie projekty, na 

ktoré upozornia zamestnanci 

spoločnost LEAR CorporationSeating 

Slovakia s. r. o. prípadne sa v nich 

priamo aktívne angažujú.

12.január. 2015  20 000 EUR max. 2000 € neuvedené

http://karpatskanadac

ia.sk/wp-

content/uploads/2013

/11/Vyzva_LEAR_2014

.pdf

http://karpatskanadacia.sk/wp-content/uploads/2013/11/Vyzva_LEAR_2014.pdf
http://karpatskanadacia.sk/wp-content/uploads/2013/11/Vyzva_LEAR_2014.pdf
http://karpatskanadacia.sk/wp-content/uploads/2013/11/Vyzva_LEAR_2014.pdf
http://karpatskanadacia.sk/wp-content/uploads/2013/11/Vyzva_LEAR_2014.pdf
http://karpatskanadacia.sk/wp-content/uploads/2013/11/Vyzva_LEAR_2014.pdf
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SPOLOČNE 

PRE REGIÓN
-

Ciele programu

• Podporiť komunity, obce, sídliská a 

mestské časti pri svojpomocnom 

riešení miestnych problémov s 

využitím vlastných ľudských, 

materiálnych, finančných zdrojov.

• Motivovať k dlhodobej spolupráci 

a partnerstvám medzi rôznymi 

organizáciami na komunitnej úrovni.

• Stimulovať inovatívne riešenia 

problémov, ktoré poslúžia iným ako 

dobré príklady.

• Podpora miestnych komunitných 

iniciatív, ktorých sa aktívne 

zúčastňujú zamestnanci USSK a jej 

dcérskych spoločností.

Oprávnenými žiadateľmi

sú registrované mimovládne neziskové 

organizácie a miestne samosprávy so 

sídlom na východnom Slovensku, t. j. na 

území Košického a Prešovského 

samosprávneho kraja, do činnosti 

ktorých sa aktívne zapájajú zamestnanci 

spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. 

alebo jej dcérskych spoločností.

5. .január. 2015 13 500 EUR max. 2 500 EUR

 

spolufinancov

anie vo výške 

minimálne 10 

% z celkového 

rozpočtu 

projektu

http://karpatskanadac

ia.sk/wp-

content/uploads/2014

/10/Vyzva_SPR_2015.

pdf

V
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u
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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. marec. 2015 640,000 € max. 6000 € 

Príspevok z 

fondu nesmie 

presiahnuť 80 

% celkového 

rozpočtu 

projektu

http://visegradfund.or

g/grants/small_grants

/

http://karpatskanadacia.sk/wp-content/uploads/2014/10/Vyzva_SPR_2015.pdf
http://karpatskanadacia.sk/wp-content/uploads/2014/10/Vyzva_SPR_2015.pdf
http://karpatskanadacia.sk/wp-content/uploads/2014/10/Vyzva_SPR_2015.pdf
http://karpatskanadacia.sk/wp-content/uploads/2014/10/Vyzva_SPR_2015.pdf
http://karpatskanadacia.sk/wp-content/uploads/2014/10/Vyzva_SPR_2015.pdf
http://visegradfund.org/grants/small_grants/
http://visegradfund.org/grants/small_grants/
http://visegradfund.org/grants/small_grants/
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„Podujatia 

Terra 

Incognita“

-

Ciele výzvy

• Podporiť realizáciu kvalitných 

kultúrnych, spoločenských a 

športových podujatí na 

území Košického samosprávneho 

kraja pre širokú verejnosť.

• Podporiť a skvalitniť kultúrne 

zázemie a povedomie a rozširovať 

možnosti kultúrneho 

vyžitia obyvateľov Košického kraja.

• Zvýšiť návštevnosť Košického 

samosprávneho kraja 

prostredníctvom podpory 

verejných kultúrnych, spoločenských 

a športových podujatí s 

nadregionálnym 

významom

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto 

výzvy sú:

• právnické osoby alebo fyzické osoby – 

podnikateľské subjekty so sídlom na 

území 

• KSK,

• organizácie, ktorých zakladateľom 

alebo zriaďovateľom je Košický 

samosprávny kraj,

ak nezabezpečujú implementáciu 

programu TI a nezúčastňujú sa na 

hodnotení a 

rozhodovaní o poskytnutí dotácie.

Oprávnenými žiadateľmi sú len tie 

subjekty, ktoré môžu uzatvárať zmluvy 

vo vlastnom mene. Jeden žiadateľ môže 

k termínu uzávierky výzvy predložiť viac 

ako jednu žiadosť, ale jeden žiadateľ 

môže v tejto dotačnej výzve programu 

Terra Incognita získať podporu len 

jedného podujatia.

31.ecember 

2014
48 000 EUR

od 2 000 EUR do 

4 000 EUR

Dotácia 

predstavuje 

90% 

výdavkov pre 

PO a FO 

100% 

výdavkov pre 

organizácie v 

zriaďova-

telskej 

pôsobnosti 

KSK

http://www.terrainco

gnita.sk/sites/terra/fil

es/vyzvy/vyzva-ti.pdf

http://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/vyzvy/vyzva-ti.pdf
http://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/vyzvy/vyzva-ti.pdf
http://www.terraincognita.sk/sites/terra/files/vyzvy/vyzva-ti.pdf
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Zelené oázy 

2015
-

Grantový program podporuje 

napríklad:

• čistenie verejných priestranstiev, 

vodných tokov a plôch,

• výsadbu novej a revitalizáciu 

pôvodnej zelene,

• vytváranie a zveľaďovanie 

verejných priestorov, lokalít, trás, 

cyklochodníkov a pod.

• sprístupnenie a propagáciu 

prírodne, kultúrne a historicky 

zaujímavých lokalít,

• vzdelávacie a osvetové aktivity a 

rozvoj turistického informačného 

systému,

• prezentáciu lokálnych produktov,

• projekty športovo-rekreačného 

charakteru podporujúce trávenie 

voľného času v prírode,

• environmentálne prijateľným 

spôsobom vytvorené alebo 

obnovené prvky drobnej záhradnej a 

parkovej architektúry na verejných 

priestranstvách a vyhliadkových 

miestach,

• sprístupnenie, úpravu a dotvorenie 

príťažlivých, hodnotných a 

zaujímavých lokalít v chránených 

alebo inak krajinársky hodnotných 

územiach a miestach.

Oprávnení žiadatelia

• registrované mimovládne neziskové 

organizácie,

• základné a stredné školy a učilištia,

•  centrá voľného času a komunitné 

centrá,

•  mestá a obce - len v partnerstve s 

niektorým z vyššie uvedených 

žiadateľov.

08.12.2014 56 000 €
min. 1 000€ max. 

5 000 €
max. 80 %

www.ekopolis.sk/prog

ramy/grantove-

programy/zelene-

oazy.html

http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html
http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html
http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html
http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html
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Podporujem

e talenty 

2014

-

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

Oprávnení  žiadatelia

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

http://www.intenda.sk/spustame-individualnu-schemu-na-podporu-talentov
http://www.intenda.sk/spustame-individualnu-schemu-na-podporu-talentov
http://www.intenda.sk/spustame-individualnu-schemu-na-podporu-talentov
http://www.intenda.sk/spustame-individualnu-schemu-na-podporu-talentov

