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AKTUÁLNE GRANTOVÉ VÝZVY (OKTÓBER 2014 – JANUÁR 2015)  
 
NADÁCIA VOLKSWAGEN  
Vianočný projekt 2014: Tvárne Auto 
Popis: Projekt je určený pre detské domovy a je o predstave ideálneho auta detskými 
očami... 
Uzávierka podávania projektov: 20.10.2014 
Viac informácií: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/siroty/ 
 
SLOVNAFT A CEF 
Talenty novej Európy 
Popis: Projekt je určený žiakom ZŠ a študentom SŠ a VŠ, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky 
doma alebo v zahraničí a majú sami záujem rozvíjať svoj talent a nadanie. V tomto roku sa 
o grant môžu uchádzať nové aj už v minulosti podporené talenty. Pre tento ročník je 
aktuálna oblasť umenia a vedy (12 – 25 rokov) a športu (8 – 18 rokov). 
Uzávierka podávania projektov: 22.10.2014 
Viac informácií: http://www.tne.sk/ 
 
NADÁCIA VÚB 
Škola nás baví – Zamestnanecká grantová schéma 2015 
Popis: Projekt je určený na podporu komunity, verejnoprospešných aktivít alebo občianskych 
združení, pričom je nevyhnutná priama účasť zamestnancov na realizácií projektu na 
dobrovoľníckej báze. 
Uzávierka podávania projektov: 22.10.2014 
Viac informácií: http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=75 
 
NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA – ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA DÔVERA 
Popis: Grantový program má prispieť k zlepšovaniu podmienok v oblasti zdravia a zdravého 
života u cieľových skupín v súlade so stratégiou poisťovne. Podporu môžu získať organizácie 
aj individualisti. Grant sa zameriava napr. na podporu liečebných a rehabilitačných pobytov, 
nákup kompenzačných a rehabilitačných pomôcok, pomoc pri riešení akútnej krízovej 
situácií, podporu prevencie, aktívneho športovania, rozvoj spolupráce s poskytovateľmi 
zdravot. starostlivosti ale aj podporu vzdelávania v tejto oblasti, atď. 
Uzávierka podávania projektov: 26.10.2014 
Viac informácií: http://www.nds.sk/galeria-projektov/projekty/grantovy-program-dovera/ 
 
ENVIROFOND 
Program obnovy dediny 2015 
Popis: Podpora formou dotácie 
Uzávierka podávania projektov: 31.10.2014 
Viac informácií: http://www.envirofond.sk/sk/podpora_dotacie.html  
Špecifikácia činnosti v rámci Programu obnovy dediny na stiahnutie: 
http://www.obnovadediny.sk/Upload/POD/2015/specifikacia_POD_%202015.pdf  
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NADÁCIA VÚB 
Poklady môjho srdca 
Popis: Ide o hlasovaciu súťaž spustenú 1. októbra pre získanie grantu na opravu historických 
pamiatok. 
Uzávierka podávania projektov: 31.10.2014 
Viac informácií: http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=168 
 
NADÁCIA VOLKSWAGEN  
Stredné školy 2014 
Popis: Projekt má za cieľ podporiť technické vzdelávanie na SOŠ, sprístupniť žiakom 
najmodernejšiu techniku a tak podporiť rovnako ich, ako aj ich učiteľov. 
Uzávierka podávania projektov: 31.10.2014 
Viac informácií: http://www.nadacia-volkswagen.sk/?attachment_id=1660 
 
NADÁCIA PONTIS 
Dobrá krajina 
Popis: Projekt slúži na získavanie darcov pre občianske združenia a neziskové organizácie. 
Uzávierka podávania projektov: 31.10.2014 
Viac informácií: http://www.dobrakrajina.sk/o-dobrakrajina-
sk.html?utm_source=Dobra+krajina+2012+-+neziskovky+vyzva&utm_campaign=1fecf2cd52-
V%C3%BDzva2014_mailing_29_2014&utm_medium=email&utm_term=0_2c71e6b364-
1fecf2cd52-325600129 
 
NADÁCIA TATRA BANKY 
E- talent 
Popis: Projekt je určený pre študentov všetkých troch stupňov štúdia informatiky, ich 
učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej 
a priemyselnej informatiky, pričom cieľom projektu je najmä podpora ich kreativity 
a inovatívnosti. 
Uzávierka podávania projektov: 5.11.2014 
Viac informácií: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/ 
 
NADÁCIA ORANGE  
Darujte Vianoce 
Popis: Projekt umožňuje plniť sny ľuďom, ktorým chýba rodina, domov či zdravie. Pomocou 
projektu je možné spraviť krajšie Vianoce ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi alebo v nepriaznivej 
životnej situácií. Dar nežiadate pre seba alebo svoju rodinu, ale pre niekoho iného. 
Uzávierka podávania projektov: 5. 11.2014 
Viac informácií: https://www.nadaciaorange.sk/sk/granty-socialna-inkluzia-uspesne-sme-
ukoncili-darujte-vianoce-2013 
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NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA 
Škola rodinných financií 
Popis: Cieľom projektu je rozvíjať finančnú gramotnosť občanov a tým zlepšiť životnú úroveň 
v rodinách. Ide o zavedenie finančného vzdelávania do rodín, komunít a k sociálne slabším 
vrstvám formou vzdelávacích seminárov. 
Uzávierka podávania projektov: 15.11.2014 
Viac informácií: http://www.skolarodinnychfinancii.sk/ograntoch.html 
 
NADÁCIA TATRA BANKY 
Viac dizajnu 2. kolo 
Popis: Projekt rieši podporu uplatnenia mladých slovenských dizajnérov prostredníctvom ich 
tvorivých aktivít. Je zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov a projektov 
v oblasti experimentálneho dizajnu. 
Uzávierka podávania projektov: 15.11.2014 
Viac informácií: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-
dizajnu/ 
 
NADÁCIA TATRA BANKY 
Viac pre regióny 
Popis: Zamestnanecký projekt je zameraný na podporu významných mimovládnych 
organizácií aktívnych v jednej z verejnoprospešných oblasti v každom regióne. Ide aj o ďalšiu 
spoluprácu so zamestnancami Tatra banka Group, ktorá prispeje k rozvoju regiónu. 
Uzávierka podávania projektov: 28.11.2014 
Viac informácií:  http://www.nadaciatatrabanky.sk/zamestnanecky-program-viac-pre-
regiony 
 
NADÁCIA INTENDA 
Podporujeme talenty 
Popis: Projekt je určený pre úspešnú prezentáciu na podujatiach v zahraničí. Má za úlohu 
prispieť k realizácií kvalitnejšieho rozvoja vlastného vzdelávania mladých ľudí a umožniť im 
dosahovanie individuálnych cieľov. V tomto roku podporí najmä rozvoj nadanej mladej 
generácie a mladých ľudí s nedostatkom príležitostí. Patria sem napr. záujmové činnosti 
mladých vedcov na medzinárodnej úrovni, napr. súťaže pre školy s vyučovacím jazykom 
národnostných menšín, súťaže pre osobitné skupiny detí, umelecké či predmetové oblasti. 
Uzávierka podávania projektov: 30.11.2014 
Viac informácií: http://www.intenda.sk/podporujeme-talenty-individualna-schema 
 
VYŠEGRÁDSKY FOND 
Malé granty 
Popis: Granty sú zamerané na kultúrnu spoluprácu, vedecké výmeny a výskum, vzdelávania, 
výmeny mladých ľudí, cezhraničnú populáciu, podporu turizmu. 
Uzávierka podávania projektu: 1.12.2014 
Viac informácií: http://visegradfund.org/grants/small_grants/ 
 
 
 
 



  

4 

 

MINISTERSTVO KULTÚRY SR 
 
Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (knižničná, múzejná a galerijná oblasť) 
Uzávierka podávania projektov: 1.12.2014 
Viac informácií: http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/2-kulturne-aktivity-v-oblasti-
pamatovych-institucii-25c.htm 
 
Umenie (verejná prezentáciu alebo publikovanie umeleckých reflexií, vydávanie periodických 
a neperiodických publikácií, vznik a uvádzanie divadelných inscenácií a hudobných diel, 
realizáciu a verejnú prezentáciu výtvarných diel, vydávanie zvukových a obrazových nosičov, 
realizáciu kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s 
celoslovenským významom) 
Uzávierka podávania projektov: 2.12.2014 
Viac informácií: http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/4-umenie-25e.html 
 
Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva (kultúrne aktivity osôb so zdravotným 
postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva) 
Uzávierka podávania projektov: 5.12.2014 
Viac informácií: http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/6-kultura-znevyhodnenych-skupin-
260.html 
 
Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť (tradičná ľudová kultúra so 
zameraním na medzinárodné, celoslovenské a krajské festivaly, prehliadky, súťaže, edukačné 
aktivity, vznik novej autorskej tvorby, vedecko – výskumná a publikačná činnosť) 
Uzávierka podávania projektov: 5.12.2014 
Viac informácií: http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/7-nehmotne-kulturne-dedicstvo-
261.html 
 
Pro Slovakia (slovenské umenie a kultúra v zahraničí, mobilita umelcov a kultúrnych 
pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry, spolufinancovanie projektov, ktoré 
získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele 
Európskeho spoločenstva vo vzťahu k Slovenskej republike možno považovať za významné 
v oblasti kultúry. 
Uzávierka podávania projektov: 15.12.2014 
Viac informácií: http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/5-pro-slovakia-25f.html 
 
Obnovme si svoj dom (národné kultúrne pamiatky, projekty prípravy a realizácie obnovy 
alebo reštaurovanie kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva 
a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie, publikovania a využitia 
pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami) 
Uzávierka podávania projektov: 16.1.2015 
Viac informácií: http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/1-obnovme-si-svoj-dom-25b.html 
 
Kultúrne poukazy 
Informácie budú zverejnené na www.kulturnepoukazy.sk 
Uzávierka podávania projektov: 30.6.2015 
Viac informácií: http://www.culture.gov.sk/vdoc/709/8-kulturne-poukazy-262.html 
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RADA MLÁDEŽE SLOVENSKA 
Umelci vykročte do sveta 
Popis: Projekt je učený mladým umelcom a kultúrnym pracovníkom, prioritne do 35 rokov. 
Ponúka zdroje na zabezpečenie cesty z dôvodu vytvorenia medzinárodného partnerstva 
(vybrané krajiny), festivalu, konferencie či zdieľania vedomostí s lokálnou kultúrnou scénou. 
Uzávierka podávania projektov: 31.12.2014 
Viac informácií: http://mladez.sk/grantova-vyzva/umelci-vykrocte-sveta/ 
 
ÚRAD VLÁDY SR – NÁRODNÝ KONTAKTNÝ BOD 
Bilaterálny fond 
Popis: Príspevok na realizáciu aktivít zameraných na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi 
SR a donorskými štátmi (Nórskom, Lichtenštajnskom a Islandom). 
Uzávierka podávania projektov: 31.1.2015 
Viac informácií: http://isrra.sk/informacie/aktualne-vyzvy/923-bilateralny-fond-na-narodnej-
urovni-pre-rok-2014-otvoreny.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


