Magurská 15, 974 00 Banská Bystrica, email: zprvbb@gmail.com, www.rozvojvidieka.sk

Partizánska cesta 3, 974 00 Banská Bystrica , e-mail:director@krabb.sk; www.krabb.sk

Aktuálny prehľad grantových výziev
Štrukturálne fondy EÚ
3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Časť B
Ukončenie prijímania žiadostí: 05.04.2013
Kód výzvy: 2012/PRV/25; vyhlásená 14.12.2012
1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov
Ukončenie prijímania žiadostí: 19.04.2013
Kód výzvy: 2012/PRV/23; vyhlásená 14.12.2012
3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Ukončenie prijímania žiadostí: 26.04.2013
Kód výzvy: KaHR-31SP-1201; vyhlásená 21.12.2012
2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske
komunity

Ukončenie prijímania žiadostí: 28.02.2012 / 31.05.2013 /
31.10.2013

Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02; vyhlásená 27.12.2012
1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva
Ukončenie prijímania žiadostí: 03.05.2013
Kód výzvy: 2012/PRV/22; vyhlásená 14.12.2012
3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Časť A
Ukončenie prijímania žiadostí: 17.05.2013
Kód výzvy: 2012/PRV/24; vyhlásená 14.12.2012
1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov. Schéma na podporu zavádzania
inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách (schéma pomoci de minimis)

Ukončenie prijímania žiadostí: 24.05.2013

Kód výzvy: KaHR-111DM-1301; vyhlásená 22.02.2013
3.1 Ochrana ovzdušia
Ukončenie prijímania žiadostí: 27.05.2013
Kód výzvy: OPŢP-PO3-13-2 ; vyhlásená 25.02.2013
3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov
energie

Ukončenie prijímania žiadostí: 27.05.2013

Kód výzvy: OPŢP-PO3-13-3 ; vyhlásená 25.02.2013
SK - HU Riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi
organizáciami v Slovenskej republike a v Maďarsku

Ukončenie prijímania žiadostí: 31.05.2013

Kód výzvy: SK-HU 2013 ; vyhlásená 18.03.2013
1.2.4: Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v
nových podnikoch a samozamestnania LSKxP.

Ukončenie prijímania žiadostí: 09.07.2013

Kód výzvy: DOP-SIA-2013/1.2/LSKxP; vyhlásená 22.03.2013
4.1a Regenerácia sídel, samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých
povodňami

Ukončenie prijímania žiadostí: 30.09.2013 priebežne

Kód výzvy: ROP-4.1a-2013/01; vyhlásená 31.01.2013
4.1c Regenerácia sídel, projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova
vybraných obcí postihnutých povodňami
Kód výzvy: ROP-4.1c-2013/01; vyhlásená 31.01.2013

Ukončenie prijímania žiadostí: 30.09.2013 priebežne

2.2.2 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a
inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov
marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu)

Ukončenie prijímania žiadostí: 31.10.2013 priebežne

Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01; vyhlásená 28.09.2012
2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske
komunity. Rámcová aktivita: Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a
podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity

Ukončenie prijímania žiadostí: 29.11.2013

Kód výzvy: P ZaSI - FSR - 2013/2.1/01; vyhlásená 22.03.2013
1.1. Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej
nezamestnanosti NÁRODNÝ PROJEKT XX

Ukončenie prijímania žiadostí: priebežne

Kód výzvy: 1/2012/XX/§54; vyhlásená 11 /2012
1.1. Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej
nezamestnanosti (schéma DM č 1/2007) NÁRODNÝ PROJEKT XXI

Ukončenie prijímania žiadostí: priebežne

Kód výzvy: 1/2012/XXI/§54; vyhlásená 11 /2012
3.2 Podpora a rozvoj nových trhov
Ukončenie prijímania žiadostí: priebežne
Kód výzvy: 2012/OPRH/01; vyhlásená 23.10.2012

Poznámka: Tieto prehľady sú zamerané na grantové zdroje, ktoré podporujú rozvoj vidieka a pokrývajú celé územie SR okrem Bratislavského kraja

Informácie sú prevzaté a spracované z rôznych zdrojov
Spracovalo Združenie pre rozvoj vidieka v Banskej Bystrici
v spolupráci s Krajskou rozvojovou agentúrou v Banskej Bystrici
Spracoval: Igor Pašmík

Údaje aktuálne k 04.04.2013
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Aktuálny prehľad grantových výziev
Malé granty
ŠPIRÁLA - sieť environmentálne výchovných organizácií

školy

Grantový program pre školské projekty (Zelená škola) - o granty sa môžu uchádzať školy registrované
v programe Zelená škola v školskom roku

od apríla 2013
http://www.zelenaskola.sk/co-je-zelena-skola/program-zelena-skola

O2 / Nadácia Ekopolis / Nadácia detí Slovenska

MVO, neformálne skupiny mladých

Think Big je paneurópsky grantový program, ktorý dáva práve mladým ľuďom príležitosť zapojiť sa do
pozitívnych zmien vo svojom okolí. Môžu tak napríklad s kamarátmi skrášliť prostredie, v ktorom žijú,
vymyslieť novú náplň priestorom, v ktorých sa stretávajú, upraviť športové plochy, zorganizovať
zaujímavé kultúrne alebo spoločenské podujatie, realizovať projekt v oblasti umenia alebo
vzdelávania.

5. apríl 2013

Nadácia Intenda

500,- / 2000,- EUR

http://www.ekopolis.sk/novinky/425-vyhlasujeme-3-rocnik-programu.html

MNO

Rozvíjame občiansku identitu, program je zameraný na stimuláciu ďalšieho rozvoja aktívnej a
otvorenej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom dvoch kľúčových tém – a) rozvoja
aktívneho občianstva ako sociálnej zručnosti mladých ľudí; b) zvyšovania citlivosti mladých ľudí voči
rozmanitosti občianskej spoločnosti.

5 000 EUR

5.apríl.2013
http://www.intenda.sk/node/198

Rómsky vzdelávací fond

FO

Štipendijný program. Cieľom Professional Development Fund (PDF) je podporiť účasť štipendistov
programov RMUSP a LHP na aktivitách ako sú výskumné projekty, výmenné programy, letné školy,
stáže, alebo jazykové kurzy na uznávaných univerzitách, jazykových školách, alebo iných školách doma,
alebo v zahraničí

od 8.apríla 2013

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne

http://www.romaeducationfund.hu/news/ref/news-andevents/coming-soon-launch-new-scholarship-cycle-8th-april-2013
obce, MNO

Obce bližšie k vám; trvalo udržateľný rozvoj obce v niektorej z nasledujúcich oblastí:
- organizácia kultúrnych podujatí, ktoré rozvíjajú záujem obyvateľov a návštevníkov o miestne tradície
a zvyky, podporujú lokálny kultúrny život a cestovný ruch;
- záchrana a obnova historických a umeleckých pamiatok, ktoré chátrali alebo im hrozí škoda;
- ochrana prírodného bohatstva v obci alebo jej okolí formou citlivej revitalizácie zelených zón, aktivít
na záchranu vzácnej flóry či fauny, odstraňovaním nelegálnych skládok, podporou separácie
komunálneho odpadu a pod.

10 000 EUR

15. apríl 2013
http://www.darca.sk/articles/view/126

Višegrádsky fond

právnické osoby

Strategické granty
1. Zdieľanie "vyšehrádskeho know-how" so susednými regiónmi
2. Dobré vládnutie (Good Governance) vo verejnom sektore
3. Budovanie "zeleného" Vyšehradu
4. Propagácia V4: 2009 - dôležité výročie v živote krajín V4

cca 30 000 EUR

15.apríl.2012
http://visegradfund.org/grants/strategic_grants/

Nadácia Tatra banky

FO

Študenti do sveta finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými
pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v
zahraničí.

15.apríl.2012

Nadácia Orange

5 000 EUR

http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovY-program-Studenti-do-svetaotvorenY-1
Neformálne skupiny občanov, MVO,

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 je
príležitosťou pre organizácie a aktívnych občanov získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo
pozitívne pre určitú komunitu či vybranú organizáciu. Predpokladom na získanie podpory je
verejnoprospešnosť projektov a ich realizácia prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

22. apríl 2013

Nadácia SPP

200 EUR

http://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-grantovy-program-preoptimistov

MNO, FO, obce, školy

Zlepšime spoločne Slovensko - zlepšite kvalitu života vo vašej komunite a v mieste kde žijete a
podporíme niečo nové, zaujímavé, tradično-netradičné.

3 000 - 8 000 EUR

22. apríl 2013
http://www.sppolocne.sk/

Ekofond

školy
24. apríl 2013

Hlavná súťaž pre II.stupeň základných škôl

Ekopolis
EEA Grants Program Aktívne občianstvo a inklúzia, Fond bilaterálnej spolupráce.
Prioritná oblasť 1: Vyhľadávanie partnerov a tvorba partnerstiev

400 EUR

http://www.platforma.ekofond.sk/sutaze/sutaz-energia-v-nasommeste/zakladne-informacie-o-sutazi
MNO

2.1.

30. apríl 2013

10 000 EUR

http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/aktivneobcianstvo-a-inkluzia.html

Ekopolis
EEA Grants Program Aktívne občianstvo a inklúzia; podporované oblasti: Aktívne občianstvo,
Ochrana životného prostredia a klimatické zmeny, Deti a mládež, Rozvoj služieb v sociálnej oblasti

MNO

http://www.eeango.sk/aoi/sk/vyzvy.html

Ekopolis
Fond Živá energia, cieľom je podporiť projekty, ktoré prispievajú k využívaniu obnoviteľných zdrojov
energie(OZE) a tiež k informovanosti a vzdelávaniu v tejto oblasti.

zariadenia sociálnych služieb
30. apríl 2013

http://www.darca.sk/articles/view/129

rôzne

1.február 2013
1.máj 2013
1.október 2013
1.november 2013

Nadácia Orange
Zelená pre seniorov - zvyšovanie gramotnosti a zručností seniorov v oblasti práce s počítačom a s
internetom, sebarealizácia a integrácia do spoločnosti

2. máj 2013

Nadácia Tatra banky
Dobré srdce. Zamestnanecký program Dobré srdceTB podporí tie projekty, resp. aktivity verejne
prospešného charakteru, ktorým predkladatelia, zamestnanci finančnej skupiny Tatra banky, poukázali
asignačným mechanizmom 2 % podielu zo zaplatenej dane za uplynulý rok alebo priamo darovali
adekvátnu finančnú čiastku.

3. máj 2013

Ekofond
Súťaž v rámci modulov pre základné školy
Škola v akcii, Moderné vyučovania, Pokusy a videá

1.marec.2013
1.jún 2013
1. september 2013
1.december 2013

1 500 EUR

http://www.nadaciatatrabanky.sk/novY-grantovY-program-viac-dizajnuotvorenY
6 000 EUR

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

250 000 EUR

http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-2-1/
verejná správa, MNO

100 000 EUR

1. jún 2013
http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-2-2/
verejná správa, MNO
1. jún 2013

Aktívna Európska pamiatka Akcia 4 ; pripomínanie obetí nacizmu

Aktívni občania pre Európu Akcia 1
Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobnývh partnerských miest

http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/aktivneobcianstvo-a-inkluzia.html

verejná správa, MNO

Európska komisia

Európska komisia

10 000 EUR

1. jún 2013

Európska komisia
Aktívni občania pre Európu Akcia 1
Opatrenie 2.2. Podporné opatrenia

http://www.platforma.ekofond.sk/sutaze/sutaz-energia-v-nasommeste/zakladne-informacie-o-sutazi

právnické osoby

Európska komisia
Aktívni občania pre Európu Akcia 1
Opatrenie 2.1. Projekty občanov

5 000 EUR

http://www.nadaciaspp.sk/index.php?cmd=article&aid=285&lang=sk#t
op

FO
31.máj.2013
29.november 2013

Višegrádsky fond
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)

http://www.nadaciatatrabanky.sk/zamestnanecky-program-dobresrdce

MNO
31. máj 2013

Nadácia Tatra banky
Viac dizajnu nový grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a
projektov v oblasti experimentálneho dizajnu. Chceme podporiť uplatnenie mladých slovenských
dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít.

1 300 EUR

školy
15.marec.2013
15.máj 2013

Ekopolis
EEA Grants Program Aktívne občianstvo a inklúzia, Fond bilaterálnej spolupráce.
2.2. Prioritná oblasť 2: Výmena skúseností, stáže, výmenné pobyty a sieťovanie

MVO, samosprávy, rozpočtové
2 000 EUR
organizácie
http://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-socialna-inkluzia-prihlaste-svojnapad-zelena-pre-seniorov-2013

FO - študenti
10. máj 2013

rôzne

www.ccp.sk/ccp/sk/09/index.html

zamestnanci TB

Nadácia SPP
Štipendijný program Hlavička - podpora ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelania
prostredníctvom zahraničných študijných pobytov.

1 000 - 3 000 EUR

30. apríl 2013

Rada Európy
Program Kultúra (2007-2013) cieľom je zlepšiť spoločný európsky kultúrny priestor, ktorý sa zakladá
na spoločnom kultúrnom dedičstve, prostredníctvom rozvoja kultúrnej spolupráce medzi tvorcami,
kultúrnymi aktérmi a kultúrnymi inštitúciami krajín, ktoré sa na programe zúčastňujú, s cieľom
podporiť vznik európskeho občianstva.
Oblasť 1.1. Projekty viacročnej spolupráce
Oblasť 1.2.1. Projekty spolupráce
Oblasť 1.2.2. Projekty literárnych prekladov
Oblasť 1.3. Projekty kultúrnej spolupráce s tretími krajinami
Oblasť 2 Podpora organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry na európskej úrovni

1000 / 7000 EUR

http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/fond-zivaenergia.html
Amatérske FK, obce, mestá do
15000 obyv.

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne a Nadácia Pontis
Futbal to je hra; podporu športovej činnosti neprofesionálnych mládežníckych futbalových klubov na
území celého Slovenska na skvalitnenie športovej prípravy mládeže:
na nákup športového vybavenia – napr. dresy, lopty, bránky, siete, kužele a pod.;
na nákup technického vybavenia – napr. kosačka, stopky, iná technika;
na rekonštrukcie menšieho rozsahu – napr. obnova športového ihriska, rekonštrukcia šatní, spŕch a
toaliet, vybudovanie závlahového systému a pod.

10 000 EUR

30. apríl 2013

1.február 2013
1.jún 2013
1.september 2013

55 000 EUR

http://www.europapreobcanov.sk/akcia-4-aktivnaeuropska-pamiatka/
samosprávy

25 000 EUR

http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-1-1/

Nadácia Tatra banky
Vedieť viac. Podporí zaujímavé projekty mimovládnych organizácií, ktoré prispievajú k zvyšovaniu
úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru aktívnym študentom, profesorom, odborníkom a vedeckým
pracovníkom na vysokých školách.

Európska komisia
Aktívni občania pre Európu Akcia 1
Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami

študenti
28. jún 2013

http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovY-program-vedieT-viacotvorenY-1
samosprávy

1.február 2013
1.september 2013

5 000 EUR

150 000 EUR

http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-1-2/

Višegrádsky fond
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)

právnické osoby

15.marec.2013
15.september.2013

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne

nad 6 000 EUR

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

PO
31. december 2013
http://www.nadaciaslsp.sk/stranka/otvoreny-2013

Otvorený grant; podpora projektov v oblasrti športu, kultúry, vzdelávania, sociálnej pomoci a zdravia

Nadácia SPP
Zamestnanecký program - podpora aktívnych zamestnancov SPP a.s. a podpora verejnoprospešných
aktivít/ projektov, ktoré zamestnanci SPP a.s. realizujú vo svojom voľnom čase.

15.marec 2013
december 2013

Ekofond
Program 01 Kogenerácia a trigenerácia na báze zemného plynu podporí aktivity zamerané na
implementáciu progresívnych technológií kombinovanej výroby elektrickej energie, tepla a chladu na
báze zemného plynu s výkonom max. do 1 MWe. Cieľom programu je vytvoriť rámec reálne
naimplementovaných technológií, v reálnych podmienkach trvalej prevádzky, s preukázateľnými
výsledkami, ktoré budú slúžiť ako referencie pre ostatných potenciálnych záujemcov

FO, PO - nepodnikatelia
priebežne
najbližšia uzavierka

priebežne
najbližšia uzavierka

Nadácia Orange
Špeciálne príležitosti. Inšpiratívne, prospešné projekty a iniciatívy mimovládnych organizácií
podporujeme okrem tradičných grantových programov aj v samostatnom programe Špeciálne
príležitosti. V rámci neho posudzujeme projekty, ktoré obsahovo spadajú do jednej z našich
programových priorít, ale časovo či svojou finančnou náročnosťou nezapadajú do niektorého z našich
grantových programov

http://www.nadaciaorange.sk/sk/specialne-prilezitosti

verejný sektor a FO
priebežne

7 000 EUR

http://www.ekofond.sk/vsetkycs/program-05-podpora-vyuzitiamotoroveho-paliva-cng-v-slovenskej-doprave/15
MNO

software

priebežne
http://www.techsoup-slovakia.org/

IUVENTA
KOMPRAX, Projekt je zameraný na podporu kvality práce s mládežou, ktorá okrem iného napomôže
výchove mladej aktívnej generácie. Súčasťou aktivít bude zadefinovanie štandardov kvality práce s
mládežou tak, aby bolo možné overiť a uznať kľúčové kompetencie, ktoré mladí ľudia získajú na
aktivitách neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a tým sa zlepšili ich šance na uplatnenie sa na
trhu práce. Cieľovou skupinou projektu sú mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a
pracovníci pracujúci v oblasti vzdelávania.

http://www.ekofond.sk/vsetkycs/program-032011-podpora-instalacieplynovych-tepelnych-cerpadiel/6513

priebežne

TechSoup Slovakia
Program TechSoup Slovakia ponúka neziskovým organizáciám a verejným knižniciam možnosť
uchádzať sa o získanie technologického daru vo forme softvéru spoločnosti Microsoft.

http://www.ekofond.sk/vsetkycs/program-01-kogeneracia-trigeneraciana-baze-zemneho-plynu/3

rôzne

Ekofond
Program 05 Podpora využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave, aktivity
zamerané na zvýšenie využitia CNG na pohon vozidiel (nákjup vozidiel).
05/A ... využitie vo verejnom sektore
05/B ... pre fyzické osoby

15 000 / 400 000 EUR

MNO, spoločenstvá bytov, verejné
budovy

Ekofond
Program 03 Podpora inštalácie plynových tepelných čerpadiel Cieľom programu dnes je podporiť čo
najrozsiahlejšiu inštaláciu PTČ, ktoré sú ekologickejším riešením vykurovania a chladenia budov s
nízkymi prevádzkovými nákladmi a zvýšiť informovanosť verejnosti o tejto technológii a jej
ekonomických a ekologických výhodách

http://www.nadaciaspp.sk/index.php?sid=21&lang=sk#top

FO

priebežne
http://www.iuventa.sk/sk/KomPrax/Home.alej

Envirofond
A Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
B Oblasť: Ochrana a využívanie vôd
C Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva
D Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
E Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
F Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

PO, obce do 2000 obyv.

priebežne
http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html

Divé maky
Štipendijný vzdelávací program. Každé rómske dieťa, ktoré prejavuje mimoriadne nadanie na vybranú
umeleckú činnosť, sa teraz môže uchádzať o finančnú podporu na svoje vzdelávanie a rozvoj talentu.

FO
priebežne
http://www.divemaky.sk/

Slovenské elektrárne
Energia pre krajinu, zastrešuje sponzoringové a darcovské aktivity spoločnosti Slovenské elektrárne,
prostredníctvom ktorých podporuje najrôznejšie projekty na národnej aj lokálnej úrovni v piatich
základných oblastiach:
Energia pre kultúru - rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
Energia pre prírodu - ochrana prírody a životného prostredia azachovanie biodiverzity
Energia pre šport - prevencia, ochrana zdravia a rozvoj športových aktivít
Energia pre vzdelanie - podpora a rozvoj vzdelávania
Energia pre život - charitatívne a filantropické aktivity

MNO

priebežne
http://www.energiaprekrajinu.sk

Nadácia Pontis a skupina Engage
Program Hlavy pomáhajú, je určený verejnoprospešným organizáciam a prostredníctvom nich ich
klientom. Zapojiť sa môže každá organizácia kedykoľvek počas roka, ktorej zameranie práce má
verejnoprospešný charakter.

MNO

dobrovoľné služby

priebežne
http://www.hlavypomahaju.sk

Nový Čas a Nadácia Pontis
Srdce pre deti 2012. Cieľom programu Srdce pre deti je pravidelne podporovať:
• Deti a mládež (do 18 rokov) s vážnejším zdravotným znevýhodnením obmedzujúcim kvalitu ich
každodenného života, ktoré sú v zlej sociálnej situácii – napr. kúpou zdravotníckych a kompenzačných
pomôcok, pokrytím nákladov súvisiacich s operačným zákrokom, či poskytnutím terapeutických služieb
– s dôrazom na dlhodobý efekt pomoci.
• Deti a mládež (do 18 rokov) v krízových situáciách alebo vyrastajúcich v nepriaznivých sociálnych
podmienkach; resp. deti a ich rodiny postihnuté humanitárnymi katastrofami – sprostredkovaním
materiálnej pomoci.

bez určenia

FO

priebežne
http://www.darca.sk/articles/view/84

Nadácia Allianz

PO
priebežne
http://nadacia.allianzsp.sk/index.php?s-cv-contentID=103003

Podpora z 2% daní. Rôznorodé malé projekty, spojené so sociálnou problematikou a bezpečnosťou

Národná agentúra pre rpzvoj malého a stredného podnikania
Podporné programy NADSME pre MSP
1. Program www.stránka pre MSP
2. Podpora úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu
3. Program vzdelávania, školení a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie
4. Schéma poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov (schéma pomoci de
minimis);
5. Program Monitoring a výskum v oblasti malého a stredného podnikania
6. Program Podpora MSP prostredníctvom siete inkubátorov a implementácia metódy research-based
spin-off
7. Podporný program "Pomoc MSP na trhu EÚ"

MSP

priebežne
http://www.nadsme.sk/sk/content/podporne-programy

Európska komisia
rôzne
http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-brochure_sk.pdf

7. rámcový program Budúcnosť európskej výskumnej politiky únie

Neformálne skupiny občanov, MVO,
obce a mestá - podm. (aktívna

Nadácia Orange
Šanca pre Váš región. Dlhodobým cieľom programu je zvyšovať kvalitu života obyvateľov v regiónoch,
podporovať občiansky aktivizmus, rozvíjať komunitný život, zvyšovať informovanosť obyvateľov a
zlepšovať prístup k informáciám v obciach a mestských častiach a reagovať na potreby obyvateľov
regiónov.

Nadácia Tatra banky
Business idea podporí originálne nápady študentov na reálne podnikanie

vyhlásenie 15.4.2013
http://www.nadaciaorange.sk/sk/komunitny-rozvoj

vyhlásenie 15.5.2013
uzavierka 31.7.2013

Nadácia Tatra banky
Viac umenia. Podporíme aktívne skupiny študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a
slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo. Prostredníctvom
renomovaných umelcov a skúsených pedagógov sa s tvorivým procesom zoznamujú aj budúci umelci z
radov študentov.

MNO

vyhlásenie 1.6.2013
uzavierka 30.9.2013

5 000 EUR

http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-business-idea
študenti

Nadácia Tatra banky
Študenti stredných škôl 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 iektorom z
predmetov dôležitých pre ďalšie smerovanie a vzdelávanie študentov na vysokých školách

3 000 EUR

5 000 EUR

http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-viac-umenia

študenti SŠ
vyhlásenie 1.9.2013
uzavierka 15.10.2013

Nadácia Tatra banky

http://www.nadaciatatrabanky.sk/

VŠ
vyhlásenie 1.9.2013
uzavierka 25.10.2013

5 000 EUR

Kvalita vzdelávania. Cieľom je prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu,
predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky,
informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy.

vyhlásenie 1.9.2013
uzavierka 25.10.2013

Nadácia Orange
Školy pre budúcnosť. V grantovom programe Školy pre budúcnosť podporíme projekty, ktorých
snahou je meniť dlhodobo zaužívané spôsoby výučby a zavádzať zaujímavé trendy vo vzdelávaní.
Program pre inovatívnych učiteľov a učiteľky možnosť získať finančnú podporu a vyučovať na školách
netradične.

učitelia
vyhlásenie 2.9.2013

Nadácia Tatra banky
E - talent. podporí aktívne skupiny študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných
pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Z financií môžu
byť podporené priame náklady výskumných tímov, ktorých členmi budú študenti, tak aby sa na
vybraných fakultách technického zamerania mohli realizovať reálne vedecké práce aj s možnými
praktickými výstupmi.

vyhlásenie 1.10.2013
uzavierka 15.11.2013

http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-e-talent

MNO
http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/greenways.html
MNO
ešte nevyhlásené
http://www.dobrakrajina.sk/o-dobrej-krajine.html
MNO, obce, príspevkové
organizácie

Nadácia Primabanky
Moderné regióny. Cieľom programu je podpora inovatívnych IT riešení a IT vzdelávania v obciach,
zabezpečenie moderných učebných pomôcok a elektronizácia škôl.
Naše dedičstvo. Cieľom programu je podpora záchrany kultúrnych a historických pamiatok, zvykov a
tradícií v obciach

5 000 EUR

ešte nevyhlásené

Nadácia Pontis
Dobrá krajina. Darcovský on-line program. Organizácie sa môžu so svojimi projektami uchádzať o
darcovstvo. Výber projektov zaradených do programu je 1x ročne

http://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-vzdelavanie-prihlaste-svojnapad-skoly-pre-buducnost-2012-2013
FO - študenti

Ekopolis
Greenways, plánovanie a budovanie trás pre aktívny spôsob života a nemotorovú dopravu v
spolupráci viacerých miestnych partnerov.

http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-kvalitavzdelavania

5 000 EUR

ešte nevyhlásené
http://nadacia.primabanka.sk

Nadácia otvorenej spoločnosti OSF
Podajme si ruky - slovensko-maďarský interkultúrny dialóg. Hlavným cieľom je prispieť k rozvoju
slovensko–maďarských kultúrnych a spoločenských vzťahov a upevniť vzájomné porozumenie medzi
oboma národmi.
rešpektovanie kultúrnej, sociálnej a etnickej odlišnosti;
eliminácia prejavov rasizmu, xenofóbie a národnostnej neznášanlivosti;
zvýšenie vedomostí a zručností pracovníkov s mládežou a mladých lídrov v oblasti interkultúrneho
dialógu;
skvalitnenie komunikačných kanálov, ktoré rozširujú interkultúrne povedomie, odbúrávajú predsudky
a stereotypy v spoločnosti;
šírenie myšlienok spolupráce, vytváranie spoločných hodnôt ako spôsob prevencie a odstraňovania
interetnických konfliktov.

MNO, samosprávy

ešte nevyhlásené
http://www.osf.sk/Default.aspx?CatID=82&GrantyId=63

MNO, obce, príspevkové
organizácie

Nadácia Prima banky
Zelené obce. Cieľom programu je podpora projektov trvalo udržateľného rozvoja v obciach, budovanie
infraštruktúry pre alternatívnu dopravu, podpora separácie komunálneho odpadu.

http://nadacia.primabanka.sk
rôzne

ešte nevyhlásené

ešte nevyhlásené

Nadácia Orange
Šanca pre talenty. Program je zameraný na podporu talentovaných študentov stredných a vysokých
škôl, ktorí dosahujú v rámci svojho štúdia vynikajúce výsledky a chcú napredovať v rámci svojho štúdia.
Program kladie zvláštny dôraz na podporu štúdia dievčat v odboroch zameraných na IT. Program chce
študentom napomôcť k osobnostnému, odbornému rastu a rozvoju ich nadania.

http://www.nadaciaorange.sk/index.php?id_cat=21&rs=466

FO

http://www.nadaciaorange.sk/index.php?id_cat=22&rs=433

obce

http://www.vlada.gov.sk/nas-vidiek/

MNO

ešte nevyhlásené

http://www.knb.sk/hlavna-stranka/granty/aktualne-grantove-vyzvy/napomoc-detom-od-rwe-gas-slovensko.html?page_id=327

MNO

7 000 EUR

http://www.intenda.sk/node/55

rôzne

30 000 EUR

ešte nevyhlásené
http://www.slovakaid.sk/?p=7745

Stredoeurópska nadácia (CEF) a spoločnosť SLOVNAFT, a.s
Talenty Novej Európy. Program je určený študentom ZŠ, SŠ alebo VŠ s vynikajúcimi výsledkami na
domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu o svojom ďalšom napredovaní. Výzva je
určená aj v minulosti podporeným talentovaným deťom. V rámci aktuálnej výzvy môžu o grant žiadať
zákonní zástupcovia detí pre individuálnu osobu alebo skupinu (maximálne však štvoricu) spĺňajúcu
základné podmienky (vek, návšteva školy, umiestnenie v súťaži)

500 - 2 500 EUR

ešte nevyhlásené

Ministerstvo zahraničných vecí SR - Slovak Aid
Rozvojové vzdelávanie. Cieľom výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na rozvojové projekty pre
oblasť rozvojového vzdelávania je začleňovanie tém globálneho vzdelávania do štátnych a školských
vzdelávacích programov pre základné a stredné školy, najmä tvorbou metodických námetov a
zdrojových učebníc a učebných pomôcok pre jednotlivé predmety.

10 000 EUR

ešte nevyhlásené

Nadácia Intenda
Ďalej znižujeme prahy, program je zameraný na sprístupnenie sociálnych služieb ohrozeným
skupinám mladých ľudí prostredníctvom podpory vzniku a ďalšieho rozvoja nových i existujúcich
nízkoprahových programov a zariadení.

700 EUR

ešte nevyhlásené

RWE Gas Slovensko
Na pomoc deťom.je zameraný na podporu zdravia, zmierňovanie následkov rôznych ťažkých chorôb,
podpora zdravého životného štýlu a celková pomoc vážne a dlhodobo chorým deťom a mladým ľuďom
do veku 26 rokov tak, aby sa ich zdravotný stav zlepšil, stabilizoval, resp. zmiernili následky choroby.
Ďalším možným cieľom je inšpirovanie vyššie spomínaných skupín k aktívnemu a zdravému životnému
štýlu. Program je zameraný na pomoc čo najväčšej skupine detí, nie jednotlivcom.

1 500 EUR

ešte nevyhlásené

Úrad Vlády SR
Náš vidiek - cieľom programu je podpora obnovy vidieka investíciami, ktoré považuje žiadateľ za svoju
prioritu a ktoré smerujú k vzniku pracovných príležitostí. Projekty majú prispieť k mobilizácii ľudského,
výrobného a prírodného potenciálu vidieckeho prostredia. Pri hodnotení sa bude zohľadňovať aj
zachovanie kvality, charakteru a identity miesta podpory.

3 000 - 10 000 EUR

http://www.nadaciapontis.sk/index.php?s-cv-contentID=16583&ssearch-query=aby+deti&s-cv-assign=link

študenti SŠ a VŠ

Nadácia Orange
Štipendium pre znevýhodnených. Štipendijný program je určený študentom stredných a vysokých
škôl, ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie a sú znevýhodnení oproti svojim zdravým rovesníkom.
Program chce študentom pomôcť prekonávať prekážky a umožniť im študovať na strednej či vysokej
škole podľa svojho výberu.

bez určenia

http://www.minzp.sk/eu/moznosti-financovania-projektov/projekty-sozahranicnou-pomocou/programove-obdobie-2007-2013-sf-kf/operacnyprogram-stredna-europa/

MNO, obce, príspevkové
organizácie

Nadácia Tesco
Aby všetky deti mali šancu - Cieľom grantového programu je zlepšenie kvality života detí a mládeže s
mentálnym a telesným postihnutím a detí a mládeže, ktoré pochádzajú zo sociálne slabého prostredia.
Cieľom programu je postupné odstraňovanie bariér a hendikepov rôzneho druhu u detí a mladých ľudí,
ktorí nemajú rovnakú štartovaciu čiaru ako iné deti a mládež.

1 000 EUR

ešte nevyhlásené

Európsky fond regionálneho rozvoja
Program Stredná Európa
1.3 Podpora rozvoja poznatkov
2.4 Podporenie informačných a komunikačných technológií a alternatívnych riešení posilňovania
prístupu
3.4 Podpora environmentálne priaznivých technológií a aktivít
4.1 Rozvoj polycentrických sídelných štruktúr a územná spolupráca
4.3 Využitie kultúrnych zdrojov pre atraktívnejšie mestá a regióny

5 000 EUR

FO

ešte nevyhlásené
http://www.tne.sk/o-programe

OSN

MVO a FO

ešte nevyhlásené

50 000 EUR

Programu malých grantov GEF SGP -podporuje environmentálne projekty malého a stredného
rozsahu a komunitné aktivity miestneho významu, ktoré majú potenciál prispievať k dosahovaniu
globálnych environmentálnych riešení v piatich ťažiskových oblastiach GEF:
• Ochrana biodiverzity
• Zmierňovanie dopadov klimatických zmien na životné prostredie
• Ochrana medzinárodných vôd
• Predchádzanie degradácii krajiny
• Eliminácia POPs

ešte nevyhlásené
http://sgp.undp.sk/sk/

NESsT- Regionálne centrum UNDP
Program rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku. Cieľom tohto programu je zvýšiť schopnosť
vyššie uvedených subjektov zhodnotiť uskutočniteľnosť nových podnikateľských modelov alebo ďalej
rozvinúť existujúce sociálne podniky a zvýšiť tak ich spoločenský / sociálny dopad.

MVO, samosprávy, podnikatelia
ešte nevyhlásené
http://www.nesst.org/slovakia/

Úrad vlády SR

rôzne

2 500 - 50 000 EUR

ešte nevyhlásené
http://www.mensiny.vlada.gov.sk/26163/vyzva-2012.php

Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd

poskytovateľ verejnej zdravotnej
starostlivosti pre deti a mládež

Nový Čas a Nadácia Pontis
Srdce pre deti v nemocniciach. Jeho cieľom je poskytovať pomoc deťom s ťažkými zdravotnými
diagnózami a zdravotným znevýhodnením, resp. deťom, ktoré sa ocitli v nečakaných krízových
situáciách, alebo žijú v dlhodobej zlej sociálnej situácii. V roku 2012 venujeme časť verejnej zbierky na
nákup zdravotnej techniky, ktorá bude slúžiť na diagnostickú, operačnú a liečebnú starostlivosť o
vážne chorých detských pacientov

ešte nevyhlásené
http://www.nadaciapontis.sk/srdcepredeti

Národné osvetové centrum
Tvorivé tanečné dielne - sú určené pre deti z folklórnych súborov, ktoré v roku 2012 dosiahnu vek 10
rokov, sú rytmicky aj pohybovo zdatné a majú chuť tancovať, učiť sa niečo nové a spoznávať nových
kamarátov i nové regióny.

folklórne súbory
ešte nevyhlásené

Nový Čas a Nadácia Pontis
Srdce pre deti, ktoré to nemajú ľahké. Cieľom grantového programu je prostredníctvom podpory
vybraných etablovaných organizácií zlepšiť kvalitu života veľkého množstva detí a mládeže do 18
rokov, ktoré to nemajú ľahké a zmenšiť psychickú i finančnú záťaž dopadajúcu na ich rodiny.
Oprávnenými cieľovými skupinami sú deti, ktoré:
musia bojovať s dlhodobými ťažkými zdravotnými diagnózami (onkologické, kardiovaskulárne a iné
ochorenia)
majú vážne zdravotné znevýhodnenia (telesné a mentálne postihnutia; ťažké poruchy správania...)
žijú v kritických sociálnych podmienkach (bez vlastnej rodiny; s traumatickým rodinným zážitkom; v
rizikovom asociálnom prostredí; prežili živelnú pohromu či iné nešťastie a pod.).

http://www.nadaciapontis.sk/srdcepredeti

MNO, obce, mestá a iné

http://www.nadaciaorange.sk/index.php?id_cat=21&rs=499
MNO
ešte nevyhlásené

http://www.deloitte.com/view/sk_SK/sk/about/csr/grant/index.htm

obce, MNO, cirkev

http://www.mensiny.vlada.gov.sk/index.php?ID=24383

MNO, obce, PO, FO

500 - 30 000 EUR

ešte nevyhlásené
http://www.romovia.vlada.gov.sk/2419/dotacna-schema.php
MNO

6 000 EUR

ešte nevyhlásené
http://www.nadaciapontis.sk/17495

PwC a Nnadácia Pontis
Zamestnanecký program Pomocná ruka. Podporu získajú projekty občianskych združení, samospráv
alebo príspevkových organizácií, ktoré budú mať vzdelávací alebo environmentálny charakter,
prípadne budú zamerané na ochranu zdravia, podporu športu, vedy a výskumu, poskytovanie sociálnej
pomoci, zachovávanie kultúrnych hodnôt alebo ochranu ľudských práv.

1 500 - 11 500 EUR

ešte nevyhlásené

SSE a Nadácia Pontis
Jazdím bez nehôd. Zamestnanecký grantový program je zameraný na podporu bezpečnej premávky,
dopravnú výchovu, rozvoj alternatívnej dopravy a ochranu zdravia.

3 000 EUR

ešte nevyhlásené

Úrad Vlády SR
Dotačná schéma ÚSVRK - Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne
nepriaznivých situácií rómskej komunity

13 000 EUR

http://www.osf.sk/programove_oblasti/rovnost_prilezitosti/grantova_v
yzva_res_publica_2012/
MNO v soc. oblasti

Úrad Vlády SR
Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd 2012.
a)
presadzovanie, podpora a ochrana základných práv a slobôd, výchovy a vzdelávania k ľudským právam,
právam národnostných menšín, práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv iných
zraniteľných skupín a rodovej rovnosti;
b) predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a
ostatných prejavov intolerancie;
c) presadzovanie interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou
väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

2 000 EUR

ešte nevyhlásené

Deloitte a SME
Podporujeme sociálnych inovátorov. Jedinečný projekt na Slovensku: Súťaž je príležitosťou pre ľudí,
neziskové organizácie a chránené dielne získať NIELEN grant na inovatívny projekt pre ľudí so
zdravotným postihnutím, ale AJ možnosť konzultovať svoj zámer/nápad s odborníkmi spoločnosti
Deloitte.

40 000 - 100 000 EUR

ešte nevyhlásené

Nadácia otvorenej spoločnosti OSF
Res Publica - podpora aktivít mimovládnych organizácií zameraných na prekonávanie problémov
vyplývajúcich z nerovného postavenia znevýhodnených skupín a boj proti neznášanlivosti a intolerancii
s dôrazom na Rómov.

http://rozvojvidieka.webnode.sk/news/ponuka-pre-detske-folklornesubory/
MNO

Nadácia Orange
Prekročme spolu bariéry - program zameraný na sociálnu integráciu ľudí so zdravotným postihnutím
či sociálnym znevýhodnením, určený pre MVO, samosprávy, zariadenia poskytujúce soc. služby a
univerzity.

20 000 - 100 000 EUR

MVO, školy, obce

ešte nevyhlásené

1 500 EUR

http://www.pwc.com/sk/sk/spolocenska-zodpovednost/nadacnyfond.jhtml

Nadácia Intenda
Podporujeme individuality, program má za cieľ finančne podporiť najlepších interných doktorandov,
ktorí sa v období výzvy programu zameriavajú v poslednom roku na dokončenie svojej dizertačnej
práce. Cieľom je každoročne podporiť a spropagovať po jednom elitnom doktorandovi zo všetkých
šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu.

MNO

5 000 EUR

ešte nevyhlásené
http://www.intenda.sk/podporujeme-individuality

Nadácia VÚB

FO
ešte nevyhlásené
http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=128

Súťaž FOTO roka 2012 - Cena Nadácie VÚB pre mladých fotografov

People in Need – Slovenská republika, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a
Kultúrne Združenie Rómov Slovenska

samosprávy do 5000
ešte nevyhlásené

spolufinancovanie tvorby projektovej dokumentácie a strategických dokumentov obcí, ktoré majú
priamy dopad na sociálnu integráciu vylúčených rómskych lokalít

http://www.governance.sk/index.php?id=1904

Nadácia VÚB

FO
ešte nevyhlásené
http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=55

Súťaž Maľba roka 2012 - Cena Nadácie VÚB za maliarske dielo pre mladých umelcov

Johnson & Johnson

MNO
ešte nevyhlásené
http://www.jnj.cz/text-csr-pozadovane-podklady.html

Verejne prospešné projekty. Zdravotníctvo a výchova

OZ Ternipe a Rómsky kultúrny program OSF
Rómsky mentorský projekt. Cieľom mentorského projektu je spojiť úspešných rómskych umelcov a
odborníkov so skupinami detí školách a komunitných centrách a poskytnúť im príležitosti na rozvoj
osobných zručností ako aj spoločenských zručností prostredníctvom série pravidelných a
štruktúrovaných mimoškolských činností s kultúrnym obsahom/zameraním

MNO
ešte nevyhlásené
http://www.osf.sk/novinky/vyzva_romsky_mentorsky_projekt/

Nadácia SPP

MNO
ešte nevyhlásené

Program Opora - inštitucionálna podpora mimovládnych organizácií v oblasti sociálnej starostlivosti

http://www.nadaciaspp.sk/index.php?sid=19&lang=sk#top

BAUMIT / Centrum pre filantropiu

MVO, samosprávy, FO

Tu sa nám páči tu chceme žiť. Základnou ideou programu je účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú
alebo pracujú, ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou,
materiálnou pomocou, myšlienkami, nápadmi...

ešte nevyhlásené
http://www.tusanampacituchcemezit.sk/

Nadácia SPP
Dedičstvo regiónov - je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch s cieľom zvyšovať kvalitu
života obyvateľov v obciach a mestách, rozvíjať komunitný život, reagovať na aktuálne potreby obcí,
miest a regiónov a podporovať aktivity občanov

MNO, mestá a obce

2 000 EUR

ešte nevyhlásené
http://www.nadaciaspp.sk/index.php?sid=130&lang=sk#top

Nadačný fond Telecom
Mobilný pedagóg pre rodiny s nepočujúcim dieťaťom. Program je zameraný na rannú intervenciu v
rodinách. Výzva platí pre poskytovateľov na celom území Slovenska.

1 200 EUR

MNO
ešte nevyhlásené

Ministerstvo školstva SR

http://www.nadaciapontis.sk/index.php?s-cv-contentID=17765&ssearch-query=H%B5ad%E1me+%B9peci%E1lnych+pedag%F3gov&s-cvassign=link
PO nepodnikatelia

1000 - 40 000 EUR

ešte nevyhlásené
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=9123

Dotácie v oblasti športu. 2012-16 Športové podujatia žiakov

Európska komisia
Program EÚ Mládež v akcii : Akcia 1 - Mládež pre Európu, Akcia 2 - Európska dobrovoľnícka
služba,Akcia 3 - Mládež vo svete,Akcia 4 - systémy podpory mládeže, Akcia 5 - Podpora európskej
spolupráce v oblasti mládeže

ešte nevyhlásené
http://www.iuventa.sk/sk/Mladez-v-akcii/Home.alej

Nadácia VÚB
Pre Nádej - Otvorená grantová schéma, cieľom je podporiť zlepšenie kvality života detí a mentálne a
telesne postihnutých ľudí, a pomôcť im plnohodnotne sa začleniť do života a pracovného procesu.

FO a PO

http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=59

Nadácia ČSOB
Zamestnanecký program. Podpora zdravého životného štýlu detí, mládeže, dospelých a zdravotne
postihnutých, (do ktorej patria projekty z oblasti podpory športu, podpory zdravého a aktívneho
životného štýlu);
ochrany a podpory zdravia detí;
podpory vzdelávania s dôrazom na vzdelávanie študentov VŠ z oblasti finančníctva.

MVO

500 - 3 000 EUR

ešte nevyhlásené
http://www.darca.sk/articles/view/115

TechSoup Global
Reštart Slovensko. Cieľom súťaže je podpora najlepších projektov prinášajúcich spoločenskú zmenu,
ktoré vďaka využitiu moderných technológií (webových, mobilných aplikácií) prispejú k formovaniu
otvorenejšej a informovanejšej občianskej spoločnosti.
Do
súťaže je možné prihlásiť nápady/projekty v týchto témach:
1.
verejný priestor (lokalizácie, mapy, komunitné projekty, životné prostredie)
2.
transparentnosť (otvorené dáta, otvorené vládnutie, prepájanie registrov, prístup k informáciám,
konflikt záujmov, ratingy a hodnotenia)
3.
antikorupcia (napr. v súdnictve, zdravotníctve, samospráve)
4.
efektívne spravovanie (plytvanie verejnými financiami, komunikácia s občanmi, pružnosť úradov,
tvorené vládnutie)
5.
právny štát (prístup k spravodlivosti, vláda zákona, dodržiavanie noriem, pravidiel a zákonov)
Do súťaže je možné prihlásiť sa aj s inou témou, ktorá sa týka transparentnosti, boja proti korupcii,
právneho štátu a efektívneho spravovania vecí verejných.

2 000 EUR

ešte nevyhlásené

FO, neformálne skupiny MNO

5 000 EUR

ešte nevyhlásené
http://restartslovensko.techsoupglobal.org/unauthenticated

Nadácia Pontis / Fond pre transparentné Slovensko
Pre transparentné Slovensko. nštitucionálnou podporou mimovládnych neziskových organizácií,
ktoré kontrolujú vybrané oblasti verejného života a obhajujú verejný záujem v prípadoch korupcie,
klientelizmu, plytvania verejnými zdrojmi, zneužívania moci či neetického spravovania vecí verejných.

MNO

10 000 EUR

ešte nevyhlásené
http://www.darca.sk/articles/view/116

Európska komisia
Program Progress. Oblasti programu PROGRESS:
• Zamestnanosť
• Sociálna inklúzia a sociálna ochrana
• Pracovné podmienky
• Antidiskriminácia a rozmanitosť
• Rodová rovnosť

ešte nevyhlásené
http://www.mensiny.vlada.gov.sk/index.php?ID=3505

Nadácia SPP
O krok vpred - podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov s postihnutím a
rodiny s deťmi so zmyslovým, mentálnym alebo telesným postihnutím. Príspevky na rehabilitačné
pobyty v centre Adeli a hipoterapiu v centre Hipony

MNO
ešte nevyhlásené
http://www.nadaciaspp.sk/index.php?sid=123&lang=sk#top

MŽP SR
Program obnovy dediny - dotácie orientované na environmentálne aspekty obnovy dediny a
krajiny a na zvýšenie absorpčnej schopnosti vidieka pri čerpaní štrukturálnej pomoci.

samosprávy , mikroregióny
ešte nevyhlásené
http://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik-2013

Nadácia VÚB
Zamestnanecké projekty - vyriešiť nejaký problém v komunite, podporiť verejnoprospešné aktivity
alebo niektorú neziskovú organizáciu. Dôležitá je priama účasť zamestnancov na realizácii projektu na
dobrovoľníckej báze.

MNO
ešte nevyhlásené

http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=76

End Exclusion
Kráčajme spolu. Súťaž - príležitosť postaviť sa za inklúziu ľudí s postihnutím a kreatívnym spôsobom
vyjadriť myšlienku inklúzie.

2 000 EUR

FO do 26 rokov
ešte nevyhlásené
http://www.endexclusion.sk

Nadácia Granvia
Podpora sociálnej inklúzie a solidarity v spoločnosti. Podporiť zamestnanosť – projekty zamerané na
začlenenie do pracovného procesu dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených uchádzačov o
zamestnanie, odborné vzdelávanie a kvalifikácia týchto uchádzačov, projekty zamerané na dopravu do
zamestnania
Podporiť solidaritu – projekty zamerané na opätovné začlenenie do spoločnosti a projekty zamerané
na zvyšovanie solidarity v spoločnosti.
Nadácia GRANVIA podporuje dlhodobé projekty sociálneho zamerania, ktoré umožňujú
nezamestnaným opätovne nájsť zamestnanie, tým čo sa ocitli na okraji spoločnosti opätovne sa do nej
začleniť a taktiež napomáhajú k lepšiemu spolunažívaniu obyvateľstva. Projekty podporuje nielen
finančne, ale aj mobilizáciou zamestnancov zakladateľských spoločností nadácie, ktorí sa na realizácii
podporených projektoch osobne podieľajú.

MNO, chránené dielne

ešte nevyhlásené
http://www.nadacia-granvia.sk/sk/grantova-vyzva/grantova-vyzva.html

Priatelia Zeme-CEPA
Lepšie nápady pre Fondy EÚ. Súťaž najlepších nápadov na projekty udržateľného rozvoja z Európskych
fondov

FO, MVO, neformálne skupiny

http://bankwatch.org/sutaz
FO, MVO. Školy, obce
ešte nevyhlásené
http://www.nadaciaorange.sk/sk/darujte-vianoce-2012

Nadačný fond Telekom / Nadácia Pontis
Hľadáme ďalší zmysel - Pre podnikanie - Cieľom grantového programu je pomôcť Nepočujúcim
(poskytnutím potrebných informácií, poradenstva a priamej finančnej podpory) rozbehnúť vlastné
podnikanie a stať sa samostatne zárobkovo činnými osobami.

FO
ešte nevyhlásené

Ekopolis /Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce
Blokový grant pre Malé projekty švajčiarsko-slovenskej spolupráce je súčasťou Programu švajčiarskoslovenskej spolupráce. Tvorený je z príspevkov Švajčiarskej konfederácie a spolufinancovaný zo
štátneho rozpočtu SR. Účelom Spoločných projektov, ktoré sú predmetom Blokového grantu pre
podporu partnerstiev, je posilnenie vzájomnej spolupráce medzi inštitúciami Švajčiarskej federácie a
Slovenska a tým prispieťku znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov medzi slovenskými
regiónmi a rozvinutejšími krajinami EÚ.

3 320 EUR

http://www.nadaciapontis.sk/index.php?s-cvcontentID=hladamedalsizmysel2012&s-searchquery=H%B5ad%E1me+%EFal%B9%ED+zmysel+pre+podnikanie&s-cvassign=link
MNO,

25 000 - 200 000 EUR

ešte nevyhlásené
http://www.bgsfm.sk/blokovy-grant-pre-mvo/vyzvy-mvo.html

Ministerstvo školstva SR
ADAM 2 - 2012/2/D1, podpora systematickej práce s deťmi a mládežou, ktorú zabezpečujú oprávnení
žiadatelia prostredníctvom svojich aktivít. Aktivity sú zamerané na rozvoj neformálneho vzdelávania a
informálneho učenia sa cieľových skupín, pričom ich výsledkom nie je dosiahnutie určitého stupňa
vzdelania.

1 000 EUR

ešte nevyhlásené

Nadácia Orange
Darujte Vianoce - charitatívny grantový program určený pre ľudí s dobrým srdcom, ktorí sa rozhodli
obdobie Vianoc spríjemniť tým, ktorí nemajú možnosť prežiť tieto sviatky bezstarostne.

15 000 EUR

OZ registrované MŠ SR
ešte nevyhlásené

Ekopolis

http://www.iuventa.sk/files/documents/granty/aktualne%20granty/ad
am%202/adam%202%20inform%C3%A1cie/adam2_2012_2%20info.pdf

MNO. Školy, obce

Zelené oázy. Cieľom programu je vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy v
uzatvorené 12.12.2012
spolupráci neziskových organizácií, miestnych samospráv a škôl, predškolských zariadení či centier
voľného času. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia, ktoré
slúžia širokej verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti.

MK SR - Grantový program 2013

1 700 EUR

500 - 8500 EUR

www.oazy.sk

FO, samospráva MVO

rôzne

uzatvorené 04.01.2013
http://www.culture.gov.sk/vdoc/636/4-umenie-20a.html

4 Umenie

MK SR - Grantový program 2013

FO, samospráva MVO
uzatvorené 11.01.2013

6 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

MK SR - Grantový program 2013

FO, samospráva MVO
uzatvorené 11.01.2013

7 Nehmotné kultúrne dedičstvo

Ekopolis
Pohoda za mestom. Podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených
rekreačných priestoroch a ich častí v zázemí väčších miest

rôzne

http://www.culture.gov.sk/vdoc/636/6-kultura-znevyhodnenych-skupinobyvatelstva-20c.html
rôzne

http://www.culture.gov.sk/vdoc/636/7-nehmotne-kulturne-dedicstvo20d.html
MNO, školy, samospráva

uzatvorené 14.01.2013

MK SR - Grantový program 2013

http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/pohoda-zamestom.html
FO, samospráva MVO

uzatvorené 15.01.2013
2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

MK SR - Grantový program 2013

rôzne

http://www.culture.gov.sk/vdoc/636/2-kulturne-aktivity-v-oblastipamatovych-institucii-209.html
FO, samospráva MVO

rôzne

uzatvorené 31.01.2013
http://www.culture.gov.sk/vdoc/636/5-pro-slovakia-20b.html

5 Pro Slovakia

Ekofond
Program 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov realizáciu energetických opatrení vo
verejných a školských budovách. Program je určený pre nebytové budovy, najmä verejné budovy
(napr. domovy sociálnych služieb) a školy a školské zariadenia, s rokom výstavby do roku 1984 (prvá
zásadnejšia zmena tepelnotechnických noriem), pričom podmienkou je, aby ich väčšinová energetická
spotreba v oblasti vykurovania bola na báze zemného plynu. Program podporí úspory energie, ktoré
budú zabezpečené výmenou pôvodných vonkajších otvorových výplní, zateplením obvodového a
strešného plášťa a vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi.

Európska komisia

PO nepodnikatelia

Uzatvorené
01.02.2013

http://www.ekofond.sk/vsetkycs/program-02-zlepsenie-energetickejhospodarnosti-budov/13

samosprávy
Uzatvorené
01.02.2013

60 000/100 000 EUR

rôzne

Aktívna občianska spoločnosť v Európe Akcia 2
Opatrenie 2.3. Podpora projektov občianskej spoločnoeti

Uzatvorené
01.02.2013

Fond Citibank
Malé granty - Komunitný život a Finančné vzdelávanie; projekty neziskových organizácií a aktívnych
občanov na zlepšovanie podmienok a podporujeme projekty, ktoré sú prínosom pre určitú komunitu
ľudí. Finančnú podporu poskytujeme projektom verejnoprospešného charakteru, ktoré riešia skutočné
potreby komunity v danom regióne a sú realizovateľné pomocou dobrovoľnej práce čo najväčšieho uzatvorené 06.02.2013
počtu ľudí. Finančné vzdelávanie: Podporu poskytujeme projektom realizovaným v oblasti finančného
vzdelávania mladých ľudí a znevýhodnených skupín. Chceme im umožniť získať praktické informácie z
oblasti účtovníctva, investovania, finančného manažmentu a podobne. Projekt je realizovaný
kvalifikovanými učiteľmi, odborníkmi a pod. Projekt prináša či dopĺňa základné vzdelávanie alebo
prípravu na stredoškolské či vysokoškolské štúdium.

Ekopolis
Zelené oázy II kolo. Cieľom programu je vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a
uzatvorené 18.02.2013
trasy v spolupráci neziskových organizácií, miestnych samospráv a škôl, predškolských zariadení či
centier voľného času. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia,
ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti.

http://www.europapreobcanov.sk/opatrenie-2-3/
MNO, FO, obce, školy

800 EUR

http://www.knb.sk/hlavna-stranka/granty/aktualne-grantovevyzvy/fond-citibank.html?page_id=253

MNO. Školy, obce

500 - 8500 EUR

http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zeleneoazy.html

Accenture a Nadácia Pontis

MVO, školy, obce

Zamestnanecký program. Cieľom je zvýšiť zručnosti štvrť milióna ľudí, aby sa mohli následne zapojiť
na trh práce. Pod zručnosťami sa tu myslí široká paleta vedomostí a znalostí (teoretických aj
uzatvorené 19.02.2013
praktických), ktoré ľudia používajú v každodennom živote a ktoré im umožňujú uplatniť sa na trhu
práce a vo všeobecnosti prispievajú k ekonomickému rozvoju. Zručnosti musia byť rozvíjané priamo v
konkrétnej komunite, alebo musia byť zamerané na podporu neziskovej organizácie, ktorá zužitkuje
získané zručnosti na rozvoj komunity, v ktorej pôsobí.

Nadácia Intenda

Nadačný fond Slovenskej sporiteľne a Nadácia Pontis
Podpora zdravotne postihnutých športovcov; podpora športových aktivít mimovládnych organizácií
združujúcich zdravotne postihnutých športovcov

http://www.darca.sk/articles/view/123

MNO

Oživujeme verejný priestor, cieľom programu je zvýšiť sebadôveru mladých ľudí prostredníctvom uzatvorené 22.02.2013
vytvárania podmienok na ich sebarealizáciu v prirodzenom prostredí komunity a to v oblasti podpory
základných prejavov ich kultúry, reprezentovanej umeleckými, zábavnými či športovými prostriedkami.

2 000 EUR

5 000 EUR

http://www.intenda.sk/node/171

MNO

10 000 EUR

uzatvorené 25.02.2013
http://www.darca.sk/articles/view/124

MDVRR SR

obce a mestá

1 EUR

uzatvorené 28.02.2013
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661

Dotácie pre mestá a obce na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Ekofond
Program 04 Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu
Cieľom je podporiť projekty mladých vedeckých pracovníkov ako autorov inovatívnych výskumných
projektov s konkrétnymi výsledkami reálne využiteľnými v podmienkach Slovenskej republiky a
projekty realizované v spolupráci medzi vedeckými inštitúciami a nepodnikateľskými subjektmi, ktoré
môžu z výsledkov výskumu benefitovať..

PO - nepodnikatelia

uzatvorené 01.03.2013

70 000 EUR

http://www.ekofond.sk/vsetkycs/program-04-zavadzanieprogresivnych-technologii-na-baze-zemneho-plynu/14

Európska Komisia
uzatvorené 01.03.2013
Program Progress; partnerstvo medzi službami zamestnanosti

Nadácia SPP
Program Opora 2011 2.kolo - podpora tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti
klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=370
&furtherCalls=yes
MNO

6 600 EUR

uzatvorené 08.03.2013
http://www.nadaciaspp.sk/index.php?sid=19&lang=sk#top

PwC

FO-študenti VŠ

Yes students can!.Cieľom tohto programu je upriamiť pozornosť študentov na význam spoločenskej
uzatvorené 15.03.2013
zodpovednosti a poskytnúť študentom, ktorí sú v tejto oblasti aktívni, príležitosť pre realizáciu
vlastného projektu spoločenskej zodpovednosti (CSR). Podporujeme študentov, ktorým nie je ich
okolie ľahostajné a zaujímajú sa o dianie okolo seba

Nadácia detí Slovenska

500 EUR

http://www.darca.sk/articles/view/125

MNO, obce, církvy, príspevkové org.

Hodina deťom - zlepšenie kvality života detí a mladých ľudí 4 programy - Preventívne, Intervenčné, uzatvorené 20.03.2013
Voľnočasové aktivity a vzdelávanie, Vzdelávanie

Nadácia Orange

http://www.nds.sk/blog/oznamy/hodina-detom-vyhlasuje-14.-rocnikgrantoveho-programu/
PO

Cena Nadácie Orange za rok 2012. erejné uznanie výnimočným mimovládnym organizáciám, ktoré
pôsobia na Slovensku, za líderstvo, odvahu, prínos a dlhodobé pôsobenie. Chceme tak vyjadriť
uzatvorené 20.03.2013
podporu a vďaku organizáciám, ktoré v uplynulom roku dosiahli výrazné výsledky v oblastiach, ktorým
sa aj my prioritne venujeme: vzdelávanie, sociálna inklúzia, komunitný rozvoj. V štvrtom ročníku
ocenenenia je naším zámerom opäť oceniť dlhodobý prínos a systematické angažovanie v jednej z
týchto troch kľúčových oblastí.

Ministerstvo zahraničných vecí SR - Slovak Aid

http://www.nadaciaorange.sk/sk/cena-Nadacie-Orange-kohoocenujeme

rôzne
uzatvorené 21.03.2013
http://www.slovakaid.sk/?p=7544

Slovak Aid. Programy podpory Slovenskej agentúry pre zahraničnú pomoc

Nadácia VÚB

MVO, samosprávy, školy a iné

Poklady môjho srdca - zamestnanecký grantový program je zameraný na ochranu kultúrneho a
uzatvorené 22.03.2013
prírodného bohatstva Slovenska. Cieľom je podporiť obnovu menších objektov, ktoré sú kultúrnymi,
umeleckými a prírodnými pokladmi našej krajiny. Projekty sú predkladané v spolupráci so
zamestnancami skupiny VÚB.

Ministerstvo zahraničných vecí SR

7 000 EUR

http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=56

obec, VÚC, MNO, FO

50 000 EUR

Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd; ieľom poskytnutia dotácií je podpora projektov
uzatvorené 25.03.2013 http://www.mzv.sk/sk/cinnost_ministerstva/dotacie_zo_statneho_rozp
zameraných na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým
octuformám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom
dotacie_zamerane_na_podporu_a_ochranu_ludskych_prav_a_slobod
intolerancie.

Nadácia Slovenskej sporiteľne

MNO

Euro k euru - zamestnanecký program. Prostredníctvom tohto programu môžu zamestnanci banky a
dcérskych spoločností podporiť aktivity občianskych združení alebo organizácií vo svojich regiónoch, v uzatvorené 25.03.2013
ktorých sú angažovaní buď sami alebo ich rodinní príslušníci. Projekty sa môžu týkať podpory športu,
vzdelávania či rôznych voľno časových aktivít.

1 000 EUR

http://www.nadaciaslsp.sk/

FO, MNO, obce, církvy, príspevkové
org.

Nadácia detí Slovenska
uzatvorené 31.03.2013

Grantový program Dôvera - podpora liečebných a rehabilitačných pobytov, nákup kompenzačných a
uzatvorené 31.03.2013
rehabilitačných pomôcok nad rámec nároku zo zdravotného poistenia, naplnenie špecifických
individuálnych potrieb pri riešení akútnej krízovej situácie podpora aktívneho športovania a zdravého
životného štýlu a podpora pre organizácie

Ekopolis
Živé chodníky. Cieľom programu je podpora citlivej obnovy v chránených územiach Slovenska a
uzatvorené 01.04.2013
zveľadenie rekreačných a poznávacích funkcií slovenskej prírody. Finančná podpora sa sústreďuje na
obnovovanie a vylepšovanie turistických značených chodníkov, náučných trás a verejných
priestranstiev, využívaných turistami.

http://www.nds.sk/blog/oznamy/vyhlasujeme-jarne-kolo-1.rocnikagrantoveho-programu-dovera/
MNO
http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zivechodniky.html

Poznámka: Tieto prehľady sú zamerané na grantové zdroje, ktoré podporujú rozvoj vidieka a pokrývajú celé územie SR okrem Bratislavského kraja

Informácie sú prevzaté a spracované z rôznych zdrojov
Dávame do pozornosti !!!
Spracovalo Združenie pre rozvoj vidieka v Banskej Bystrici
v spolupráci s Krajskou rozvojovou agentúrou v Banskej Bystrici
Spracoval: Igor Pašmík

Údaje aktuálne k 04.04.2013

