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AKTUÁLNE  GRANTOVÉ VÝZVY 
mimo štrukturálnych fondov 

 
 
 
 

Nadácia TB – Stredoškoláci idú do sveta 

 

Grantový program Stredoškoláci do sveta podporí tých vynikajúcich študentov stredných 

škôl, ktorí sa rozhodli rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom 

vzdelávacom programe či podujatí. Pritom nadácii nejde iba o podporu jazykových zručností, 

ale hlavne o vzdelanie v niektorom z predmetov dôležitých pre ďalšie smerovanie a 

vzdelávanie študentov na vysokých školách.  

Plánovaná výška grantu: 25 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 10. marec 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 
Hodina deťom 

 
Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska vyhlasuje 15. ročník 

grantového programu určeného na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti a 

mladých ľudí na Slovensku. 

Finančné prostriedky 15. ročníka Hodiny deťom, vyzbierané do 31. marca 2014, rozdelí do 

týchto programových oblastí: 

1. DIEŤA  A JEHO RADOSTI 

Preventívne projekty zamerané na rozvoj vzťahov, úcty k sebe aj iným, na rozvoj tvorivosti a 

aktivity detí, na motiváciu detí a mladých ľudí k práci na svojom rozvoji aj k práci v prospech 

iných. 

2. DIEŤA  A JEHO STAROSTI 

Intervenčné projekty zamerané na riešenie problémov detí, keď zlyháva ich rodina, keď nie 

sú rešpektované, nie sú dostatočne pripravené na ťažké životné situácie, v ktorých sa ocitnú. 

3. DIEŤA  A JEHO ŠKOLA 

Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj 

učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie. 

4. DIEŤA  A JEHO KOMUNITA 

Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej 

spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a tiež na podporu spolupráce 

so samosprávami, na výmenu skúseností a rozvoj pracovníkov. 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-stredoskolaci-do-sveta
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Uzávierka prijímania žiadostí: 10. marec 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 

 
 

Cena Nadácie Orange 

 

Po piaty krát Nadácia Orange chce oceniť  výnimočné mimovládne organizácie, ktoré 

dlhodobo pôsobia v jednej zo strategických oblastí Nadácie Orange a ktoré v minulom roku 

dosiahli významné výsledky.  

Udelenie Ceny Nadácie Orange prináša oceneným okrem verejného uznania ich dlhodobej 

práce aj finančnú odmenu s cieľom posilniť ich stabilitu a zaistiť pokračovanie ich aktivít 

a poslania. 

Uzávierka prijímania žiadostí: 12. marec 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 
 

 
 

MZV SR – dotácie pre rok 2014 

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejnilo výzvu na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2014 v oblasti podpory a ochrany ľudských práv 

a slobôd. 

Výzva je určená na podporu projektov zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu 

ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, 

xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.  S prihliadnutím na 

prípravu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR boli pre rok 2014 

navrhnuté nasledovné prioritné oblasti:  

 podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže a špecifických profesijných skupín  

v oblasti ľudských práv; 

 zefektívnenie vymožiteľnosti práva; 

 predchádzanie diskriminácie na trhu práce z dôvodu veku. 

Celkový objem disponibilných zdrojov na účely tejto výzvy na rok 2014 je 845 000 EUR. 

Minimálna suma požadovanej dotácie je stanovená vo výške 5 000 EUR. Maximálna suma 

požadovanej dotácie je stanovená vo výške 50 000 EUR.   

Uzávierka prijímania žiadostí: 12. marec 2014  

Kompletné informácie nájdete TU 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nds.sk/blog/oznamy/vyhlasujeme-15.-rocnik-gp-hodina-detom/
https://www.nadaciaorange.sk/sk/cena-Nadacie-Orange-koho-ocenujeme
http://www.mzv.sk/sk/ministerstvo/dotacie_zo_statneho_rozpoctu-dotacie_zamerane_na_podporu_a_ochranu_ludskych_prav_a_slobod
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INTENDA – Rozvíjame občiansku identitu 

 

Cieľom je prispieť k rozvoju angažovanej občianskej spoločnosti na Slovensku 

prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém - posilňovania aktívnej účasti mladých ľudí na 

občianskom živote a zvyšovania rešpektu mladých ľudí k prirodzenej rozmanitosti 

spoločnosť.  Výzva je adresovaná subjektom a aktérom mimovládneho sektora, ktorí dokážu 

tvorivým spôsobom kultivovať súčasnú generáciu mladých ľudí v oblasti hodnôt demokracie 

a ľudských práv a zároveň mobilizovať mladých ľudí k aktívnej účasti na angažovaných 

procesoch občianskej spoločnosti. V 6. grantovom kole špeciálne voláme po projektoch 

mimovládnych organizácií, ktoré dokážu svoj fokus v rámci témy a cieľov programu zamerať 

na študentov stredných škôl prostredníctvom neformálneho vzdelávania - rôznych 

alternatívnych seminárov, workshopov, diskusií, literárnych, výtvarných či podobných súťaží 

na témy kolektívnej pamäte, ľudských práv, slobody prejavu, riešenia simulovaných 

konfliktov a podobne 

Plánovaná výška prostriedkov na rok : 30 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 14. marec 2014 

 

Kompletné informácie nájdete TU 

 
 
 

Vyšegrádsky fond – Štandartné granty 

 

 

Štandartné granty                                                                                                                                                                                                                          

1. kultúrnej spolupráce (napr. festivaly, publikácie) 

2. vedeckej výmeny a výskumu (napr. konferencie, publikácie) 

3. vzdelávania (semináre, letné školy) 

4. výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a mládež) 

5. cezhraničnej spolupráce (projekty na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc) 

6. podpora turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy) 

Plánovaná výška prostriedkov na rok : 2 200 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 10 0000 -15 000 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. marec, 15. september 2014 

 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.intenda.sk/node/197
http://visegradfund.org/grants/standard_grants/
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Nadácia SlSp – Podpora zdravotne postihnutých 
 športovcov

 

 

Na základe pozitívnych ohlasov a vynikajúcich výsledkov, ktoré počas predošlých dvoch 

rokov dosiahli športovci so zdravotným hendikepom, vyhlasuje Nadačný fond Slovenskej 

sporiteľne v Nadácii Pontis III. ročník grantového programu „Podpora zdravotne postihnutých 

športovcov“. Jeho cieľom je pomôcť mimovládnym organizáciám v aktivitách zameraných na 

podporu športovania ľudí so zdravotným hendikepom. Pre rok 2014 je na tento účel 

vyčlenených 13,5 tisíca eur. Za tri roky dosiahne suma venovaná na tieto aktivity celkovo 

45,5 tisíc eur.-  

Priemerná výška podpory na jeden projekt: 3 000 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. marec 2014 

 

Kompletné informácie nájdete TU 

 
 
 
 

PWC –  Yes students can!
 

 
O grant môžu žiadať študenti vysokých škôl a univerzít na Slovensku. Žiadosť podávajú 

študenti v tímoch o 2 až 5 ľuďoch.  

Aké projekty podporíme -  cieľ projektu musí spĺňať aspoň jeden z nasledovných zámerov: 

Verejnoprospešný charakter (zdravie, šport, sociálne a komunitné projekty, umenie, tradičná 

kultúra,  vzdelávanie, životné prostredie, veda a výskum) 

Organizovanie dobrovoľníckeho podujatia 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 800 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 16. marec 2014 

 

Kompletné informácie nájdete TU 

 
 
 
 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nadaciaslsp.sk/stranka/na-podporu-zdravotne-postihnutych-sportovcov-13-5-tisic-eur
http://www.pwc.com/sk/sk/kariera/yes-students-can_statut.jhtml
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Nadácia SlSp – Futbal to je hra 

 

 

V programe Futbal to je hra sa môžete uchádzať o grant na podporu športovej činnosti 

neprofesionálnych mládežníckych športových klubov: 

 na nákup športového vybavenia (napr. dresy, lopty, bránky, siete, kužele), 

 na nákup technického vybavenia ( kosačka, stopky, iná technika) 

 na rekonštrukcie menšieho rozsahu, ktoré skvalitnia podmienky pre hru alebo 

zvýšia kvalitu ihriska (šatne, sprchy, toalety, závlahový systém a pod.) 

O grant sa môžu uchádzať len subjekty s právnou subjektivitou: 

 neprofesionálny futbalový klub, resp. telovýchovná jednota s min. 3 ročnou históriou 

práce s mládežníckymi kategóriami 

Plánovaná výška prostriedkov na rok : 60 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 000 EUR 

 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. marec 2014 

 

Kompletné informácie nájdete TU 

 
 

Výnos MF SR pre rok 2014 

Na základe Výnosu MF SR z 9.12.2005 č. 26825/2005-441 § 1 o poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti MF SR vyhlasuje MF SR Výzvu pre rok 2014  
§ 1. Dotáciu na individuálne potreby obcí možno poskytnúť obci na plnenie úloh súvisiacich s 

výkonom jej  samosprávnych pôsobností, a to najmä na 

a) riešenie havarijných situácií na majetku obce, 

b) rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce, 

c) údržbu budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce. 

Maximálna výška dotácie je 1 000 EUR. 
Maximálna dotácia pre obce je  13 500 EUR 
Celková suma, ktorá bude prerozdelená v roku 2014 , je 580 800 EUR. 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. marec 2014 

Kompletné informácie nájdete TU 

Na základe Výnosu MF SR z 9.12.2005 č. 26825/2005-441 § 2 o poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti MF SR vyhlasuje MF SR Výzvu pre rok 2014  

§ 2. Dotáciu na osobitné účely možno poskytnúť z rozpočtu kapitoly štátneho rozpočtu, ktorú 
spravuje ministerstvo, na plnenie mimoriadnych úloh alebo naliehavých úloh, a to na základe 
rozhodnutia vlády Slovenskej republiky. Dotáciu môže MF poskytnúť VÚC, alebo inej 
právnickej osobe. 
 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nadaciaslsp.sk/stranka/futbal-to-je-hra-2014
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9503
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Maximálna výška dotácie je 1 000 EUR. 
Maximálna dotácia pre obce je  13 500 EUR 
Celková suma, ktorá bude prerozdelená v roku 2014 , je  2 688 700 EUR. 

 
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. marec 2014 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

Nadácia Volkswagen Slovakia – Bezpečne na cestách 

 

Je otvorený grantový program Bezpečne na cestách, do ktorého sa môžu zapojiť všetky 

materské a základné školy na Slovensku. Cieľom programu pre rok 2014 je 

podporiť  zaujímavé a inovatívne projekty v oblasti dopravnej výchovy zamerané na tvorbu 

interaktívnych učebných pomôcok, a tým zvýšiť bezpečnosť na cestách, ako aj zatraktívniť 

vzdelávanie v rámci dopravnej výchovy. 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. marec 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

 

Orange – Fond pre sociálne slabých a chorých 

 

Prostredníctvom Fondu pre sociálne slabých a chorých poskytuje Nadácia finančnú 

podporu ťažko chorým jednotlivcom, ktorých zdravotný stav si vyžaduje finančne náročnú 

liečbu a v dôsledku ktorého sa zároveň ocitli v zhoršenej sociálnej situácii.  

Prostriedky z Fondu pre sociálne slabých a chorých poskytujeme na: 

-          Rehabilitačné a terapeutické služby 

-          Skvalitňovanie starostlivosti o dlhodobo chorých  

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. marec 2014 (rehabilitačné služby)   

 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

 

 
 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9504
http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/zakladneastredneskoly/
https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-fond-pre-socialne-slabych-a-chorych-rehabilitacne-a-terapeuticke-sluzby
https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-fond-pre-socialne-slabych-a-chorych-skvalitnovanie-starostlivosti-o-dlhodobo-chorych
https://www.nadaciaorange.sk/sk/fond-pre-socialne-slabych-a-chorych
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INTENDA – Podporujeme súčasné umenie  
 

Hlavným zámerom programu Podporujeme súčasné umenie je prispieť k rozvoju kultúry 

spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory rôznorodých žánrov, foriem a prejavov 

slovenského súčasného umenia. Chceme podporiť súčasné umelecké trendy a umelecké 

aktivity mladých umelcov aj prostredníctvom nevšedných konfrontácií medzi jednotlivými 

žánrami umenia, umením a technológiami, ktoré výrazne ovplyvňujú život súčasnej 

spoločnosti, či umením a vedou. Rovnako považujeme za potrebné akcentovať dôležitosť 

tvorivého zapájania a vzdelávania predovšetkým mladého publika, aby nebolo vystavené iba 

do roly nepripraveného,  pasívneho prijímateľa umeleckého diela.  

 

Zverejnenie výzvy:  17. marec 2014 

Uzávierka prijímania žiadostí: 11. apríl 2014 

 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

Výzva č. I ÚSVRK 2014 MV SR 

 
Výzva č. I ÚSVRK 2014 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadosti na 

podporu  sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií 

rómskej komunity. 

Medzi podporované aktivity v rámci výzvy v roku 2014 patrí: 

 údržba, oprava, rekonštrukcia a projektová dokumentácia materských škôl a 

základných škôl, materiálne vybavenie a  vnútorné dovybavenie materských škôl a 

základných škôl;  

 podpora misijnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách;  

 údržba, oprava a rekonštrukcia komunitných centier, projektová dokumentácia, a 

materiálne vybavenie a vnútorné dovybavenie komunitných centier;  

 nákup technológií, technického vybavenia a chovných zvierat na 

vytvorenie  pracovných miest;  

 podpora výstavby nových obecných nájomných bytov, v bytových domoch a 

rodinných domoch, v obciach  s rómskym osídlením, za zapojenia príslušníkov 

marginalizovaných rómskych komunít do výstavby(formou pomoci a svojpomoci);  

 podpora vysporiadania  vlastníckych vzťahov k pozemkom na ktorých sa nachádzajú 

obydlia marginalizovaných rómskych komunít;  

 zhotovenie projektovej dokumentácie k bytom nižšieho štandardu.  

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 14. apríl 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.intenda.sk/zamery-programu-3
http://www.minv.sk/?dotacie_2014
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Nadácia TB – Študenti idú do sveta (vysokoškoláci) 

 

 

Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných 

školách a získavali skúsenosti,  ktoré uplatnia na Slovensku.  V rámci grantového programu Nadácia 

Tatra banky poskytne finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými 

pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných  univerzít v 

zahraničí.  

Cieľom grantu  je podporiť najlepších študentov, aby aj prostredníctvom zahraničných stáží 

získavali nové vedomosti a skúsenosti, ale aby našli motiváciu vrátiť sa na Slovensko 

a zužitkovať nadobutnuté poznatky u nás doma. Tieto štipendiá sú krátkodobé (max. na 1 

rok) a sú určené na nediplomové výmenné študijné stáže na prestížnych zahraničných 

univerzitách. 

Plánovaná výška grantu: 57 000 EUR Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. apríl 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 
 
 
 
 
 

Úrad vlády SR – EEA GRANTS CLT01 

 
 

Vyhlásenie výzvy CLT01 pre program SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a 

prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho 

kultúrneho dedičstva 

Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a 

prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho 

kultúrneho dedičstva vyhlasuje výzvu CLT01 na predkladanie žiadostí o projekt: 

Zameranie:  Národné kultúrne pamiatky SR - Obnovené, renovované a chránené 

kultúrne dedičstvo 

Informačný seminár 12.3.2014  - Viac informácií TU 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt (CLT01) 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 mil. EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. apríl 2014  do 24,00 

 

Kompletné informácie nájdete TU 
 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-Studenti-do-sveta
http://www.eeagrants.sk/informacny-den-a-seminar-pre-buduce-partnerstva-k-aktualne-vyhlasenym-vyzvam-clt01-a-clt02/
http://www.eeagrants.sk/data/att/14176_subor.pdf
http://www.eeagrants.sk/vyhlasenie-vyzvy-clt01-pre-program-sk05-zachovanie-a-revitalizacia-kulturneho-a-prirodneho-dedicstva-a-podpora-rozmanitosti-v-kulture-a-umeni-v-ramci-europskeho-kulturneho-dedicstva/
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Úrad vlády SR – EEA GRANTS  CLT02 

 
 

Vyhlásenie výzvy CLT02 pre program SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a 

prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho 

kultúrneho dedičstva 

Úrad vlády SR ako správca programu SK05 Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a 

prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho 

kultúrneho dedičstva vyhlasuje výzvu CLT01 na predkladanie žiadostí o projekt: 

Zameranie:  Hrady, opevnenia a mestské paláce - Kultúrne dedičstvo sprístupnené 

verejnosti  

Informačný seminár 12.3.2014  - Viac informácií TU 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt (CLT02) 

 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 mil. EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. apríl 2014  do 24,00 

 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

 

 

Orange – Grantový program pre optimistov 

 

Grantový program pre optimistov je určený pre všetkých, ktorí majú dobré nápady, 

ako zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme a ktorí pre svoje myšlienky dokážu nadchnúť aj 

ďalších ľudí. Program bol príležitosťou pre organizácie a aktívnych občanov získať finančnú 

podporu (max. 200 EUR na jeden projekt) s cieľom urobiť niečo pozitívne pre určitú 

komunitu či vybranú organizáciu.. 

 

Zverejnenie výzvy:  20. marec 2014 

Uzávierka prijímania žiadostí: 22. apríl 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 
 

 

 

 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.eeagrants.sk/informacny-den-a-seminar-pre-buduce-partnerstva-k-aktualne-vyhlasenym-vyzvam-clt01-a-clt02/
http://www.eeagrants.sk/data/att/14191_subor.pdf
http://www.eeagrants.sk/vyhlasenie-vyzvy-clt02-pre-program-sk05-zachovanie-a-revitalizacia-kulturneho-a-prirodneho-dedicstva-a-podpora-rozmanitosti-v-kulture-a-umeni-v-ramci-europskeho-kulturneho-dedicstva/
https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-grantovy-program-pre-optimistov
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Nadácia TB – Business idea 

 

Grantový program Business Idea má za cieľ podporiť najlepšie realizovateľné biznis plány 

študentov a pomôcť im splniť si tak svoj podnikateľský sen. Cieľom programu je podpora 

vzdelávania a integrácie budúcich absolventov vyso- kých škôl na trhu práce 

prostredníctvom podpory podnikania ako nástroja sociálnej zmeny. Nadácia Tatra banky 

touto cestou podporí študentov pri naštartovaní ich podnikateľského  zámeru, aby po 

skončení vysokej školy neostávali nezamestnaní, aby nemuseli hľadať akékoľvek 

zamestnanie pod úroveň získaného stupňa vzdelania. Tento grant je otvorený úplne všetkým 

vysokým školám a univerzitám, bez ohľadu na ich zameranie. 

Plánovaná výška grantu: 15 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR 

 

Zverejnenie výzvy:  10. marec 2014 

Uzávierka prijímania žiadostí: 28. apríl 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 

 
 
 
 

Orange – Zelená pre seniorov 

 

Na Slovensku sa každoročne zvyšuje počet obyvateľov starších ako 60 rokov a v súčasnosti 

dosahuje takmer 980 tisíc. Ide o významnú skupinu populácie, preto je dôležité im venovať 

pozornosť. Prieskumy ukazujú, že takmer polovica seniorov má stále veľa záujmov a tiež 

prejavuje záujem o dianie vo svojom okolí. Okrem kontaktu s rodinnými príslušníkmi je pre 

väčšinu starších obyvateľov dôležitý pocit, že sú pre niekoho užitoční a že môžu aj naďalej 

žiť aktívne. Najväčšie obavy majú zo straty mobility, kontaktu so svetom a z izolácie. Napriek 

odchodu z pracovného prostredia by uvítali možnosť príležitostnej krátkodobej pracovnej či 

dobrovoľníckej aktivity, ktorá by pomohla zmierniť ich pocit sociálneho vylúčenia. 

V rámci aktivít  sa Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. dlhodobo 

snaží reagovať na potreby seniorov prostredníctvom grantového programu Zelená pre 

seniorov. Doposiaľ sme v rámci neho podporili 170 projektov celkovou sumou 255 000 €. 

V piatom ročníku programu 2013 bolo na podporu projektov vyčlenených celkovo 60 000 

EUR. Na realizáciu aktivít jedného projektu bolo možné získať maximálnu výšku podpory 2 000 

EUR. 

Zverejnenie výzvy:  2. apríl 2014 

Uzávierka prijímania žiadostí: 05. máj 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-business-idea
https://www.nadaciaorange.sk/sk/socialna-inkluzia
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Nadácia TB – Dobré srdce – zamestnanecký program  
 
Program Dobré srdceTB je založený na darovaní 2 % daní zamestnancami Tatra banka 

Group na aktivity verejnoprospešného charakteru z rôznych oblastí. Tento príspevok 

je následne na základe vypracovaného projektu a predloženej žiadosti navýšený o podporu 

z Nadácie Tatra banky. 

Zamestnanecký program Dobré srdceTB  je určený len  zamestnancom finančnej skupiny 

Tatra banky v hlavnom pracovnom pomere, ktorí majú ukončenú skúšobnú lehotu a nie sú 

vo výpovednej lehote. 

Najviac projektov smeruje do oblasti podpory a ochrany zdravia, vzdelávania a poskytovania 

sociálnej pomoci, kam patria napríklad základné a materské školy, či mládežnícke 

organizácie.  

Plánovaná výška grantu: 60 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 300 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 5. máj 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 
 
 
 

OSF – Fond pre MVO 

 

OSF vyhlasuje II. kolo Výzvy na podávanie žiadostí o grant z Fondu pre MVO „Demokracia a 

ľudské práva“. Osobitnou formou podpory pre miestne mimovládne organizácie sú tzv. Malé 

granty, ktorých účelom je podpora projektov zameraných na zlepšovanie postavenia a 

situácie rómskych komunít. 

Mimovládne organizácie môžu požiadať aj o doplnkový grant z Bilaterálneho fondu 

O grant môže požiadať: 

 mimovládna organizácia 

 občianske združenie 

 nadácia 

 nezisková organizácia 

 neinvestičný fond 

 združenie právnických osôb 

 nezisková organizácia 

 Slovenský červený kríž 

 účelové zariadenia cirkvi 

Oblasti podpory: 

 demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných 

 ľudské práva, vrátane práv menšín 

 rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu 

 predchádzanie diskriminácii, boj proti rasizmu 

 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nadaciatatrabanky.sk/zamestnanecky-program-dobre-srdce
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Viac sa dozviete v textoch príslušných výziev, ktoré nájdete v dokumentoch na stiahnutie. 
 
Finančné prostriedky: 

Minimálna výška grantu: 20 000€ 
Maximálna výška grantu : 60 000€ 
Minimálna výška malého grantu: 3 000€ 

Maximálna výška malého grantu: 5 000€ 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 05. máj 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 
 
 
 
 

Orange –  Zamestnanecký grantový program a Grantový 
program pre predajcov 

 
 

Zamestnanecký grantový program 

Nadácia Orange sa snaží prispievať k rozvoju regiónov Slovenska aj vďaka aktívnym 

zamestnancom spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Považujeme za dôležité podporiť tých 

zamestnancov, ktorí si aj popri svojich pracovných povinnostiach nájdu čas a venujú sa 

zmysluplným projektom. Aj vďaka ich nápadom môžeme každoročne podporiť ešte viac 

projektov, ktorých výsledkom sú upravené verejné priestranstvá v obciach a mestách, 

zrevitalizované detské ihriská či novovybudované miesta na spoločné stretávanie ľudí.  

 

Grantový program pre predajcov 

Okrem grantového programu určeného pre zamestnancov spoločnosti Orange Slovensko, 

a.s. už druhý rok prináša Nadácia príležitosť získať finančnú podporu na realizáciu 

zmysluplných a verejnoprospešných projektov aj pre všetkých zamestnancov predajnej 

siete Orangeu. 

Prostredníctvom programu môžu zrealizovať svoje nápady, ktoré pomôžu skrášliť obce, 

mestá, sídliská, podporia zbližovanie komunít, skvalitnia vzdelávanie detí v materských 

a základných školách, umožnia vybudovanie materských centier či podporia aktivity 

mimovládnych organizácií, ktorých činnosť je im blízka. 

Uzávierka prijímania žiadostí: 07. máj 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 

 
 
 
 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.osf.sk/programove_oblasti/fond_pre_mvo/na_stiahnutie/
http://www.osf.sk/programove_oblasti/fond_pre_mvo/nhttps:/www.nadaciaorange.sk/sk/socialna-inkluzia
https://www.nadaciaorange.sk/sk/komunitny-rozvoj
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INTENDA – Oživujeme verejný priestor  
 

 

Programom sa snažíme prispieť  k tomu, aby sa jedinečný potenciál mladých ľudí presunul 

z periférie do jej centra. Aby mladí ľudia vnímali verejný priestor ako podnetné  prostredie na 

prezentáciu svojej jedinečnosti. Podporujeme ochotu mladých ľudí prejaviť sa realizáciou 

vlastných nápadov a prispieť k oživeniu komunity v rôznorodých oblastiach-  kultúra, životné 

prostredie, rekreačný šport. Veríme, že mladí ľudia môžu prijatím verejného priestoru za svoj 

inšpirovať i ďalšie generácie v komunite k jeho (spolu)zdieľaniu. Verejný priestor naplnený 

rozmanitosťou, ktorá reprezentuje široké spoločenstvo a zároveň  reflektuje to, čo sa v nej 

prirodzene odohráva, prispieva k jej výraznému oživeniu a k obohateniu života jej členov..  

 

Zverejnenie výzvy:  14. apríl 2014 

Uzávierka prijímania žiadostí: 9. máj 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 

 
 
 

Nadácia TB – Viac dizajnu (1. kolo)  
 

 

Grantový program Viac dizajnu pre mladých dizajnérov je zameraný na oblasť umeleckého 

dizajnu. Naším cieľom je podporiť kreatívny proces a prezentáciu mladých slovenských 

dizajnérov, ktorým chceme pomôcť etablovať sa. Ambíciou programu je podporiť tvorbu, 

prezentáciu a vzdelávanie mladých dizajnérov tvoriacich v oblasti umeleckého dizajnu.  

Tento grant má 2 uzávierky.  

Plánovaná výška grantu: 33 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 1 500 EUR 

 

Zverejnenie výzvy:  1. apríl 2014 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. máj 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 

 
 
 
 
 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.intenda.sk/zamery-programu
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-viac-dizajnuhttp:/www.nadaciatatrabanky.sk/zamestnanecky-program-dobre-srdcehttp:/www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-Studenti-do-sveta
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Orange – Šanca pre Váš región 

 

 

Nadácia Orange sa dlhodobo strategicky venuje aj komunitnému rozvoju. Naším zámerom je 

motivovať a podporovať všetkých, ktorí majú snahu prispieť k pozitívnej zmene vo svojom 

okolí. 

Dlhodobým cieľom programu je zvyšovať kvalitu života obyvateľov jednotlivých regiónov 

Slovenska a reagovať na ich aktuálne potreby, podporovať občiansky aktivizmus a rozvíjať 

komunitný život.  

V programe chceme podporovať projekty, ktorých cieľom je: 

 vytvárať miesta a príležitosti na stretávanie komunít a aktívne trávenie voľného času 

 zachovávanie prírodných a kultúrnych pamiatok 

 rozvoj regionálneho cestovného ruchu 

Zverejnenie výzvy:  23. apríl 2014 

Uzávierka prijímania žiadostí: 15. máj 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 

 
 

 
 

Vyšegrádsky fond – Malé granty 

 

 

Malé granty  

1. kultúrnej spolupráce (napr. festivaly, publikácie)  

2. vedeckej výmeny a výskumu (napr. konferencie, publikácie) 

3. vzdelávania (semináre, letné školy) 

4. výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a mládež) 

5. cezhraničnej spolupráce (projekty na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc) 

6. podpora turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy) 

Plánovaná výška prostriedkov na rok : 640 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 6 000 EUR 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 1. jún, 1. september, 1. december 2014 

 

Kompletné informácie nájdete TU 

 

 

 
 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-komunitny-rozvoj-uspesne-sme-realizovali-sanca-pre-vas-region-2013
http://visegradfund.org/grants/small_grants/
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Nadácia TB – Vedieť viac  
 

Nadácia Tatra banky v rámci programu Vedieť viac podporí aktivity, projekty alebo programy 

mimovládnych neziskových organizácií, ktoré vzniknú s cieľom rozvíjať vzdelávanie na 

slovenských vysokých školách. Cieľom programu Vedieť viac je podporiť aktívne skupiny 

pôsobiace na vysokých školách, ktorých členovia „chcú vedieť viac“, a preto idú v procese  

vzdelávania nad oficiálny rámec, snažia sa maximálne využiť a rozšíriť vzdelávací proces,  

umožniť odborný rast pedagógov a študentov, prepojiť vzdelávací proces s potrebami praxe 

alebo zvýšiť spoločenský status vysokých škôl, ich pedagogických, vedeckých a riadiacich 

zamestnancov a študentov. 

Plánovaná výška grantu: 30 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR 

 

Zverejnenie výzvy:  2. máj 2014 

Uzávierka prijímania žiadostí: 25. jún 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 
 
 
 

Nadácia TB – Viac umenia  
 

Grantový program Viac umenia je prvý grantový program na podporu umeleckej tvorby v 

oblastiach, ktoré oceňujeme aj Cenou Nadácie Tatra banky za umenie. 

Podporíme aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a 

slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo, a zároveň z 

pozície renomovaných umelcov a skúsených pedagógov predstaviť tento tvorivý proces 

študentom, čiže budúcim umelcom. 

Podporíme tvorivé tímy zložené zo slobodných umelcov a študentov niektorej z týchto 

vysokých škôl: 

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.  

Plánovaná výška grantu: 50 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 3 000 EUR 

 

Zverejnenie výzvy:  2. jún 2014 

Uzávierka prijímania žiadostí: 30. september 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 
 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-vediet-viac
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-viac-umenia
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Orange – Školy pre budúcnosť 

Dlhodobým zámerom programu je podporovať inovatívnych pedagógov v ich snahe meniť 

zaužívané spôsoby výučby. Aj naďalej chceme zároveň podporovať spoluprácu škôl s inými 

subjektami. Umožňujeme preto, aby sa do programu zapojili aj mimovládne a miestne 

organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania. 

V programe sme doteraz podporili vyše 1 000 projektov, ktoré do škôl priniesli netradičné 

spôsoby výučby, väčšiu interaktivitu a zapojenie žiakov do aktivít, podporujúcich ich 

kreatívne myslenie a komunikačné zručnosti. 

O podporu sa v programe sa mohli uchádzať: 

 pedagógovia štátnych, súkromných a cirkevných 

 základných škôl 

 špeciálnych základných škôl 

 všetkých typov stredných škôl (gymnáziá, stredné odborné školy, stredné 

odborné učilištia, združené stredné školy, špeciálne stredné školy...) 

 mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania – občianske združenia, 

občianske iniciatívy, nadácie, neziskové organizácie, neivestičné fondy 

 miestne organizácie – centrá voľného času, miestne knižnice, osvetové strediská 

a iné vzdelávacie, kultúrne, voľnočasové a osvetové organizácie pod.  

Zverejnenie výzvy:  2. september 2014 

Uzávierka prijímania žiadostí: 2. október 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 
 

 
Nadácia TB – Kvalita vzdelávania  

Grantový program Kvalita vzdelania patrí naopak k najstarším. Existuje od roku 2006 a jeho 

ambíciou je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách štandardom 

moderného vzdelávacieho procesu svetových reno- movaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj 

reálnym potrebám praxe. Cieľom programu je obohatiť konkrétny študijný program, predmet 

alebo tému tak, aby vyučovanie získalo moderné poznatky z prostredia domácej a 

zahraničnej vedy, a zároveň pomôcť pri aplikácii nových metód, foriem a postupov tak, aby 

sa vyučovanie stalo aktuálnejšie a viac reflektovalo potreby praxe.  

Plánovaná výška grantu: 30 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR 

 

Zverejnenie výzvy:  2. september 2014 

Uzávierka prijímania žiadostí: 20. október 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
https://www.nadaciaorange.sk/sk/vzdelavanie
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-kvalita-vzdelavania
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Orange – Darujte Vianoce 

Programu Darujte Vianoce umožňuje ochotným darcom plniť sny ľuďom, ktorým chýba 

rodina, domov, alebo zdravie. S finančnou podporou Nadácie a vašou pomocou pomáha 

program sprostredkovať radostnejšie prežitie vianočných sviatkov ľuďom, ktorí sa ocitli 

v núdzi alebo nepriaznivej situácii a práve počas Vianoc ju citlivejšie prežívajú. Základným 

princípom programu je, aby žiadatelia o finančný dar nežiadali o pomoc pre seba a svoju 

rodinu, ale pre niekoho iného. 

 

Zverejnenie výzvy:  8. október 2014 

Uzávierka prijímania žiadostí: 5. november 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 
 
 

Nadácia TB – E-Talent  

V grantovom programe E-Talent sa o grant môžu uchádzať aktívne skupiny zložené zo 

študentov všetkých troch stupňov štúdia, z učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa 

venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Naším cieľom je podporiť 

kreativitu a inovatívnosť učiteľov a študentov, ktorí sa rozhodli venovať vedeckým projektom  

už počas vysokej školy.  

Plánovaná výška grantu: 25 000 EUR 

Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 EUR 

 

Zverejnenie výzvy:  22. september 2014 

Uzávierka prijímania žiadostí: 5. november 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 
 
 
 

Nadácia TB – Viac pre regióny (zamestnanecký 
program)  

 
Zamestnanecký program je určený na podporu významných mimovládnych neziskových 

organizácií aktívnych v jednej z verejnoprospešných oblastí vo každom regióne. 

Nejde iba o finančnú podporu, vítaný je každý návrh na ďalšiu spoluprácu so zamestnancami 

Tatra banka Group, ktorá prispeje k rozvoju regiónu. 

O podpore rozhodovali len zamestnanci Tatra banka Groupv elektronickom hlasovaní.  

 

Zverejnenie výzvy:  30. september 2014 

Uzávierka prijímania žiadostí: 28. november 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-socialna-inkluzia-uspesne-sme-ukoncili-darujte-vianoce-2013
http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-e-talent
http://www.nadaciatatrabanky.sk/zamestnanecky-program-viac-pre-regiony


                                          

web: www.rozvojvidieka.sk , email: zprvbb@gmail.com 
 

 

INTENDA – Podporujeme talenty 

 
Nová, individuálna schéma s názvom Podporujeme talenty je určená pre úspešnú 

prezentáciu na podujatiach v zahraničí. Touto formou chceme prispieť k realizácii 

kvalitnejšieho rozvoja vlastného vzdelávania mladých ľudí a umožniť im dosahovanie 

individuálnych cieľov. Preto v tomto roku podporíme rozvoj nadanej mladej generácie 

a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Popri grantových programoch  sme tak rozšírili 

podporu aj o schému pre mladých ľudí, ktorí zo sociálnych dôvodov nemajú na svoj 

osobnostný rozvoj rovnaké podmienky ako ich rovesníci. 

Oprávnenými žiadateľmi sú mladí ľudia vo veku 6 až 21 rokov, teda žiaci základných 

a stredných škôl. Účelom podpory talentov je pokrytie cestovných nákladov, ubytovacích 

nákladov, stravného, či napríklad registračných poplatkov, alebo ďalších výdavkov, ktoré 

bezprostredne súvisia s možnosťou účasti na podujatiach a ktoré umožňujú mladým ľuďom 

prezentovať svoje výnimočné schopnosti v zahraničí. 

Podporíme záujmové činnosti mladých vedcov na medzinárodnej úrovni, účasť na 

medzinárodných súťažiach po úspešnej účasti na celoštátnom podujatí podľa viacerých 

oblastí. Napríklad súťaže pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín, súťaže 

pre osobitné skupiny detí, umelecké či predmetové oblasti. Schéma tiež počíta s podporou 

pre talenty v oblasti športovej činnosti jednotlivcov na medzinárodnej úrovni. 

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 30. november 2014 

 

Kompletné informácie nájdete TU 
 
 
 

Nadácia SlSp – Otvorený grant 2014  
 

 
Zamestnanecký program je určený na podporu významných mimovládnych neziskových 

organizácií aktívnych v jednej z verejnoprospešných oblastí vo každom regióne. 

Nejde iba o finančnú podporu, vítaný je každý návrh na ďalšiu spoluprácu so zamestnancami 

Tatra banka Group, ktorá prispeje k rozvoju regiónu. 

O podpore rozhodovali len zamestnanci Tatra banka Groupv elektronickom hlasovaní.  

 

Uzávierka prijímania žiadostí: 31. december 2014  

 

Kompletné informácie nájdete TU 
 
 
 

04.03.2014  
Pripravilo Združenie pre rozvoj vidieka 

http://www.rozvojvidieka.sk/
mailto:zprvbb@gmail.com
http://www.intenda.sk/spustame-individualnu-schemu-na-podporu-talentov
http://www.nadaciaslsp.sk/stranka/otvoreny-grantovy-program-2014

