
Názov
Prioritná os, 

opatrenie
Aktivity Oprávnený žiadateľ

Uzávierka 

výzvy

Celkový 

rozpočet 

výzvy

Výška 

podpory na 

jeden projekt

Maximáln

a výška 

podpory

link

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/

N
ad

ác
ia

 T
at

ra
 b

an
ky

Viac umenia -

Oblasti podpory:

• Audiovizuálna tvorba, 

• film, TV a rozhlas, 

• Divadlo, 

• Hudba, 

• Literatúra, 

• Výtvarné umenie.

Cieľová skupina - Granty budú 

udelené:

•etablovaným umelcom – 

pedagógom alebo slobodným 

tvorcom,

• vysokým školám, 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).

30.9.2015 50 000 € 3 000 € neuvedené

http://www.nadaciat

atrabanky.sk/index.p

hp/program-viac-

umenia-prijima-

projekty-do-konca-

septembra/

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

Prehľad aktuálnych výziev orientovaných na inštitúcie neziskového sektora a mládež /august 2015/
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N
ED

 G
ra

n
ts

 P
ro

gr
am

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

2.10 2015 neuvedené

Maximálna výška 

grantu na projekt 

je individuálna max 

však                50 

000 $

neuvedené
http://www.ned.org/

apply-for-grant/en/

http://www.ned.org/apply-for-grant/en/
http://www.ned.org/apply-for-grant/en/


C
re

at
iv

e 
Eu

ro
p

e

Kultúra - 

projekty 

európskej 

spolupráce

Projeky 

spolupráce 

menšieho 

rozsahu

Prioritami v oblasti budovania odvetví 

kultúry je: 

• podporovať opatrenia poskytujúce 

kultúrnym a kreatívnym subjektom 

zručnosti, schopnosti a odborné 

znalosti, ktoré prispievajú k 

posilňovaniu odvetví kultúry vrátane 

podporovania prispôsobovania sa 

digitálnym technológiám, 

• podporovať opatrenia umožňujúce 

kultúrnym pracovníkom spolupracovať 

medzinárodne a internacionalizovať ich 

kariéry a činnosti v Únii a mimo nej, ak 

je to možné na základe dlhodobých 

stratégií,

•  poskytovať podporu na posilnenie 

európskych kultúrnych a kreatívnych 

organizácií a medzinárodných sietí so 

zámerom uľahčiť prístup k profesijným 

príležitostiam.

V oblasti podpory pohybu a mobility 

sa stanovujú tieto priority:

• podporovať medzinárodné kultúrne 

aktivity, ako sú napríklad výstavy, 

výmeny a festivaly,

• podporovať pohyb európskej 

literatúry s cieľom zabezpečiť jej čo 

najväčšiu dostupnosť,

Oprávnení žiadatelia :

Organizácie v kultúrnych a 

audiovizuálnych sektoroch :

• Architektúra

• Archívy a knižnice

• Audiovizuálna sféra

• Kultúrne dedičstvo

• Dizajn

• Festivaly

• Hudba

• Performatívne umenie,

• Publikovanie

• Rozhlasové a vizuálne umenie

7.10.2015 neuvedené 200 000 € neuvedené

http://www.cedslova

kia.eu/clanky/projekt

y-europskej-

spoluprace

http://www.cedslovakia.eu/clanky/projekty-europskej-spoluprace
http://www.cedslovakia.eu/clanky/projekty-europskej-spoluprace
http://www.cedslovakia.eu/clanky/projekty-europskej-spoluprace
http://www.cedslovakia.eu/clanky/projekty-europskej-spoluprace


C
re

at
iv

e 
Eu

ro
p

e

Kultúra - 

projekty 

európskej 

spolupráce

Projeky 

spolupráce 

väčšieho rozsahu

Prioritami v oblasti budovania odvetví 

kultúry je: 

• podporovať opatrenia poskytujúce 

kultúrnym a kreatívnym subjektom 

zručnosti, schopnosti a odborné 

znalosti, ktoré prispievajú k 

posilňovaniu odvetví kultúry vrátane 

podporovania prispôsobovania sa 

digitálnym technológiám, 

• podporovať opatrenia umožňujúce 

kultúrnym pracovníkom spolupracovať 

medzinárodne a internacionalizovať ich 

kariéry a činnosti v Únii a mimo nej, ak 

je to možné na základe dlhodobých 

stratégií,

•  poskytovať podporu na posilnenie 

európskych kultúrnych a kreatívnych 

organizácií a medzinárodných sietí so 

zámerom uľahčiť prístup k profesijným 

príležitostiam.

V oblasti podpory pohybu a mobility 

sa stanovujú tieto priority:

• podporovať medzinárodné kultúrne 

aktivity, ako sú napríklad výstavy, 

výmeny a festivaly,

• podporovať pohyb európskej 

literatúry s cieľom zabezpečiť jej čo 

najväčšiu dostupnosť,

Oprávnení žiadatelia :

Organizácie v kultúrnych a 

audiovizuálnych sektoroch :

• Architektúra

• Archívy a knižnice

• Audiovizuálna sféra

• Kultúrne dedičstvo

• Dizajn

• Festivaly

• Hudba

• Performatívne umenie,

• Publikovanie

• Rozhlasové a vizuálne umenie

7.10.2015 neuvedené 2 000 000 € neuvedené

http://www.cedslova

kia.eu/clanky/projekt

y-europskej-

spoluprace

http://www.cedslovakia.eu/clanky/projekty-europskej-spoluprace
http://www.cedslovakia.eu/clanky/projekty-europskej-spoluprace
http://www.cedslovakia.eu/clanky/projekty-europskej-spoluprace
http://www.cedslovakia.eu/clanky/projekty-europskej-spoluprace


N
ad

ác
ia

 T
at

ra
 b

an
ky

Kvalita 

vzdelávania
-

Oprávnené aktivity

• podporené budú projekty ktoré 

prinášajú do vyučovania nové poznatky, 

metódy a prístupy, 

• aktivity zamerané na využívanie 

moderných poznatkov zo zahraničia v 

procese vyučovania

• aktivity zamerané na prepájanie 

teórie s praxou a zlepšenie 

pripravenosti študentov na prax

• výstupy z projektov budú vo 

vyučovacom procese dlhodobo 

udržateľné

Oprávnení žiadatelia

Projektové tímy zložené z 

pedagógov, vedeckých pracovníkov 

školy alebo externých 

spolupracovníkov a študentov

20.10.2015 40 000 € 5 000 € neuvedené

http://www.nadaciat

atrabanky.sk/index.p

hp/grantove-

programy/kvalita-

vzdelavania/
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