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Ďalšie finančné zdroje  
pre cezhraničnú spoluprácu 

• Komunitárny program Európa pre občanov 

• Medzinárodný vyšehradský fond 

• Granty EHP a Nórska 

• Švajčiarsky finančný mechanizmus  



Komunitárny program  
Európa pre občanov 

 

• Hlavný cieľ: Posilňovať inštitúciu občianstva k EU 
a zlepšovať podmienky pre demokratickú a občiansku 
participáciu na úrovni EU 

• Špecifický cieľ: Podporovať demokratickú a občiansku 
participáciu občanov EÚ rozvíjaním chápania procesu 
tvorby politík na úrovni EÚ a podporovaním príležitostí pre 
spoločenskú a medzikultúrnu výmenu a dobrovoľníctvo na 
úrovni EÚ. 

• Oblasti: 
– 1. Európska pamäť 
– 2. Podpora demokracie a občianska participácia 



1. Európska pamäť 

• Deadline:  zvyčajne 1.marec  

• Verejné miestne/regionálne orgány alebo mimovládne 
organizácie vrátane organizácií občianskej spoločnosti, 
združenia pre pozostalých a kultúrne, mládežnícke, 
vzdelávacie a výskumné organizácie, združenia 
partnerských miest a pod. 

• Organizácie min. z 1 krajiny (uprednostňujú sa 
nadnárodné projekty)   

• Trvanie projektu: 18 mesiacov  

• Max. rozpočet projektu: 100.000 eur 

 



2.1 Družobné mestá 

• Deadline:  zvyčajne 1.marec a 1.september 

• mestá, obce, asociácie partnerských miest, regionálne 
združenia alebo mimovládne organzácie 
reprezentujúce záujmy miestnej samosprávy 

• Cieľ - mobilizovať občanov na miestnej úrovni a na 
úrovni Únie 

• Min. 2 krajiny (aspoň jedna členská krajina EÚ)   

• Min. 25 pozvaných účastníkov (zo zahraničia)  

• Trvanie projektu: 21 dní,  

• Max. rozpočet projektu: 25.000 eur 



2.2 Siete partnerských 
 miest 

• Deadline:  zvyčajne 1.marec a 1.september 

• mestá, obce, asociácie partnerských miest, 
regionálne združenia, všetky úrovne samosprávy, 
samosprávne združenia a mimovládne organizácie 
reprezentujúce samosprávy 

• Min. 4 krajiny (aspoň jedna členská krajina EÚ)  

• Trvanie projektu: 24 mesiacov  

• Max. rozpočet projektu: 150.000 eur - paušál 



2.3 Projekty občianskej 
 spoločnosti 

• Deadline:  zvyčajne 1.marec 

• mimovládne neziskové organizácie, vzdelávacie, 
kultúrne alebo vedecké inštitúcie, v projetkoch 
môžu byť obsiahnuté aj samosprávy(nie však ako 
žiadajúce organizácie) 

• Min. 3 krajiny (aspoň jedna členská krajina EÚ)  

• Trvanie projektu: 18 mesiacov  

• Max. rozpočet projektu: 150.000 eur - paušál 



Medzinárodný  
vyšehradský fond  

 Malé granty 

 Štandardné granty 

 Strategické granty (+ strategické konferencie) 

 Univerzitné študijné granty 

 Visegrad + 

 V4-Japonsko spoločný výskumný program 

 V4 – Program východného partnerstva 

 http://visegradfund.org/home/  

http://visegradfund.org/home/
http://visegradfund.org/home/


Medzinárodný  
vyšehradský fond  

Malé granty 

 Krátkodobé projekty (max. 6 mesiacov) 

 Malé projekty (max. 6.000 EUR) 

 Grant max.  80% rozpočtu 

 Zapojenie min. 3 krajín V4 

 Kultúra, veda a výskum, vzdelávanie, 
mládežnícke výmeny, cezhraničná spolupráca, 
turizmus 

 1. marec, 1. jún, 1. september, 1. december 

 

 



Medzinárodný  
vyšehradský fond  

Štandardné granty 
 Dlhodobejšie projekty (max. 12 mesiacov) 
 Stredne veľké projekty (od 6.001 EUR) 
 Grant max.  80% rozpočtu - financované v dvoch 

splátkach 
 Zapojenie min. 3 krajín V4 
 Kultúra, veda a výskum, vzdelávanie, mládežnícke 

výmeny, cezhraničná spolupráca, turizmus 
 15. marec, 15. september – rozdeľuje sa 2,2 mil. 

EUR 
 



Medzinárodný  
vyšehradský fond  

Strategické granty 

 Dlhodobé  projekty (12-36 mesiacov) 

 Vyššia finančná podpora (priemerne 40.000  
EUR) 

 Grant max.  70% rozpočtu  

 Aktívne zapojenie všetkých krajín V4 

 Každoročne sa meniace strategické priority 

 15. apríl 

 



Medzinárodný  
vyšehradský fond  

Visegrad + 

 Dlhodobé  projekty (12-36 mesiacov) 

 Grant - 100% rozpočtu  

 Aktívne zapojenie všetkých krajín V4 

 Priorita - demokratizačné a transformačné 
procesy v krajinách západného Balkánu mimo 
EÚ – konkrétne témy každoročne schvaľuje rada 
ministrov V4 

 Termín v každoročnej výzve 

 



Granty EHP a Nórska  
www.eeagrants.sk  

• Prispôsobenie sa zmene klímy 
• Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných 

nerovností a podporu sociálnej inklúzie 
• Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva 

a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho 
kultúrneho dedičstva 

• Zelené inovácie v priemysle 
• Domáce a rodovo podmienené násilie 
• Cezhraničná spolupráca 
• Štipendijný program 
• Globálny fond pre dôstojnú prácu a tripartitný dialóg 
• Fond pre mimovládne organizácie 

 
 

http://www.eeagrants.sk/


 
Švajčiarsky finančný 

 mechanizmus  
www.swiss-contribution.sk 

 
• Celkový rozpočet podporených projektov spolu 

60.516.000 EUR – z toho 40% na východnom 
Slovensku 

• Príspevok Švajčiarskej konfederácie do výšky 
85% 

• Realizácia projektov do 13. júna 2017 
• Oblasti podpory - bezpečnosť, stabilita a 

podpora reforiem, životné prostredie a 
infraštruktúra, ľudský a spoločenský rozvoj 
 
 
 

http://www.swiss-contribution.sk/
http://www.swiss-contribution.sk/
http://www.swiss-contribution.sk/
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