
Názov
Prioritná os, 

opatrenie
Aktivity Oprávnený žiadateľ

Uzávierka 

výzvy

Celkový 

rozpočet 

výzvy

Výška 

podpory na 

jeden 

projekt

Maximálna 

výška 

podpory

link

V
is

eg
ra

d
 F

u
n

d

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.o

rg/grants/standard_g

rants/

K
re

at
iv

e 
Eu

ro
p

e

-

EACEA/5/2015 

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.cedslova

kia.eu/clanky/podpor

a-prace-s-publikom

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

Prehľad aktuálnych výziev orientovaných na inštitúcie neziskového sektora a mládež /marec 2015/

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


N
ad

ác
ia

 V
Ú

B

Nádej 2015
Umenie lieči a 

Dotyk lieči

Oprávnené sú projekty: arteterapie 

a animoterapie, ktoré zvyšujú kvalitu 

života ľudí so špeciálnymi potrebami 

alebo závažným ochorením. 

Oprávnení žiadatelia:

• mimovládne organizácie (nadácie, 

občianske združenia, neziskové 

organizácie poskytujúce všeobecne 

prospešné služby, neinvestičné 

fondy),

• školy,

• cirkev alebo účelové zariadenie 

cirkvi,

• domovy sociálnych služieb,

• zdravotnícke zariadenia.

31.3.2015 30 000 € max. 1500 € -

http://www.nadaciav

ub.sk/Default.aspx?C

atID=59

K
 1

3
 -

 K
o

ši
ck

é 
ku

lt
ú

rn
e 

ce
n

tr
á Podpora 

projektov 

kultúrnych 

organizácií, 

kultúrnych 

operátorov a 

individuálnych

žiadateľov v 

programoch

1. podpora 

projektov pre 

organizácie

2. podpora 

projektov pre 

individuálnych 

žiadateľov a 

neformálne 

skupiny

Oblasti podpory:

• divadlo 

• tanec 

• klasická hudba 

• súčasná/populárna hudba 

• vizuálne, mediálne umenie, 

fotografia 

• literatúra a vydavateľská činnosť 

• kultúrne dedičstvo 

• architektúra a dizajn 

• komunitné umenie 

• film a kino

Oprávnení žiadatelia: 

• nezisková organizácia, 

• nadácia, 

• neinvestičný fond, 

• občianske združenie, 

• záujmové združenie právnických 

osôb, 

• právnická osoba

9.4.2015 160 000 € -

max výška 

podpory dotácie 

predstavuje     

70 % hodnoty 

projektu

http://www.k13.sk/g

rantova-schema-

2015/

http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=59
http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=59
http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=59
http://www.k13.sk/grantova-schema-2015/
http://www.k13.sk/grantova-schema-2015/
http://www.k13.sk/grantova-schema-2015/


K
 1

3
 -

 K
o

ši
ck

é 
ku

lt
ú

rn
e 

ce
n

tr
á Podpora 

projektov 

kultúrnych 

organizácií, 

kultúrnych 

operátorov a 

individuálnych

žiadateľov v 

programoch

1. podpora 

projektov pre 

organizácie

2. podpora 

projektov pre 

individuálnych 

žiadateľov a 

neformálne 

skupiny

Oblasti podpory:

• divadlo 

• tanec 

• klasická hudba 

• súčasná/populárna hudba 

• vizuálne, mediálne umenie, 

fotografia 

• literatúra a vydavateľská činnosť 

• kultúrne dedičstvo 

• architektúra a dizajn 

• komunitné umenie 

• film a kino

Oprávnení žiadatelia: 

• Občania SR, 

• neformálne skupiny, pôsobiace na 

území mesta Košice

9.4.2015 40 000 € -

max výška 

podpory dotácie 

predstavuje     

90 % hodnoty 

projektu

http://www.k13.sk/g

rantova-schema-

2015/

V
is

eg
ra

d
 F

u
n

d

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.o

rg/grants/strategic_g

rants/

http://www.k13.sk/grantova-schema-2015/
http://www.k13.sk/grantova-schema-2015/
http://www.k13.sk/grantova-schema-2015/
http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/
http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/
http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/


V
is

eg
ra

d
 F

u
n

d

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.o

rg/grants/strategic_g

rants/

N
ad

ác
ia

 T
at

ra
b

an
ky

Študenti do 

sveta
-

Predmet podpory:

Grant môže byť použitý na pokrytie 

nákladov priamo súvisiacich so 

štúdiom v zahraničí. Ide o náklady na:

• registračné poplatky,

• školné,

• cestovné náklady,

• náklady na ubytovanie,

• zdravotné a úrazové poistenie,

• učebné a výkumné materiály

a iné náklady úzko spojené s 

realizáciou projektu, ktorý je 

predmetom žiadosti.

Študenti, ktorí sa chcú do programu 

zapojiť, musia spĺňať tieto 

podmienky: 

• v čase realizácie doplnkového 

vzdelávacieho podujatia musia 

študovať formou denného štúdia na  

niektorej z akreditovaných vysokých 

škôl, 

• v čase predkladania projektu musia 

byť študentmi prvého (2. – 3. 

ročník), druhého alebo tretieho 

stupňa vzdelávania (bakalárske, 

magisterské, inžinierske alebo 

doktorandské). Projekty nemôžu 

predkladať študenti 1. ročníka 

bakalárskeho štúdia a študenti, ktorí 

v nadchádzajúcom školskom roku 

budú čerství absolventi, 

• študijný priemer podľa 

slovenského kreditného systému do 

1,8 za predchádzajúci ukončený rok 

štúdia. Pri študentoch, ktorí študujú 

v zahraničí, požadujeme tomu 

zodpovedajúci preukázaný študijný 

výsledok, 

• vek do 30 rokov, 

• občianstvo Slovenskej republiky

15.4.2015 55 000 € max. 5 000 € -

http://www.nadaciat

atrabanky.sk/index.p

hp/grantove-

programy/studenti-

do-sveta/

http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/
http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/
http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-do-sveta/
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-do-sveta/
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-do-sveta/
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-do-sveta/
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-do-sveta/


N
ad

ác
ia

 p
re

 d
et

i S
lo

ve
n

sk
a

Grantový 

program 

Dôvera

-

Oprávnené aktivity:

 Individuálni žiadatelia : podpora 

liečebných a rehabilitačných pobytov, 

nákup kompenzačných a 

rehabilitačných pomôcok nad rámec 

nároku z verejného zdravotného 

poistenia, špecifických individuálnych 

potrieb pri riešení akútnej krízovej 

situácie, podpora aktívneho 

športovania a zdravého životného 

štýlu.

Organizácie: podpora aktivít, ktoré 

vedú k rozvoju spolupráce s 

poskytovateľmi zdravotnej 

starostlivosti, zavádzanie 

doplnkových aktivít k liečebnému 

procesu, psychosociálnej 

starostlivosti o pacientov, podpora 

vzdelávania a výmeny skúseností v 

oblasti zdravotnej starostlivosti, 

zútulňovanie (humanizácia) 

prostredia zdravotníckych zariadení, 

podpora prevencie, aktívneho 

športovania a zdravého životného 

štýlu.

Oprávnení žiadatelia:

Individuálni žiadatelia:  prijímateľ 

pomoci - poistenec ZP Dôvera 

Organizácie:  mimovládne 

organizácie, samosprávy, rozpočtové 

a príspevkové organizácie s právnou 

subjektivitou a pravidelnou 

celoročnou činnosťou, ktoré 

nepodporujú žiadnu z politických 

strán a nehlásajú ideológie 

obmedzujúce základné ľudské práva 

(za organizáciu bez právnej 

subjektivity (napr. škola, pobočka 

mimovládnej organizácie) žiadosť o 

finančný príspevok predkladá 

zriaďovateľ (napr. obec, ústredie 

organizácie)

8.5.2015 14.000 €
min 100 €          

max. 1.000 € 
-

http://www.nds.sk/b

logA10:J12/oznamy/

vyhlasujeme-jarne-

kolo-3.rocnika-gp-

dovera/

http://www.nds.sk/blogA10:J12/oznamy/vyhlasujeme-jarne-kolo-3.rocnika-gp-dovera/
http://www.nds.sk/blogA10:J12/oznamy/vyhlasujeme-jarne-kolo-3.rocnika-gp-dovera/
http://www.nds.sk/blogA10:J12/oznamy/vyhlasujeme-jarne-kolo-3.rocnika-gp-dovera/
http://www.nds.sk/blogA10:J12/oznamy/vyhlasujeme-jarne-kolo-3.rocnika-gp-dovera/
http://www.nds.sk/blogA10:J12/oznamy/vyhlasujeme-jarne-kolo-3.rocnika-gp-dovera/

