


Od roku 1991
sme grantami podporili 3 474 projektov
mimovládnych organizácií, samospráv a
občianskych iniciatív v sume 21 mil. eur
Realizujeme aj vlastné projekty na
národnej i medzinárodnej úrovni.

v roku 2020
sme grantami podporili 111 projektov
spolu vo výške 1 289 861,59 eur.

„Našou víziou je 
krajina, v ktorej 

si ľudia 
uvedomujú svoju 
zodpovednosť za 

stav a vývoj 
prostredia, v 
ktorom žijú a 

preto konajú tak, 
aby aj budúce 
generácie mali 
kvalitný život.“







 Sadíme budúcnosť
 Zelené oázy
 Živé chodníky

 Nadačný fond „Na budúcnosť!“ 
 Pre pôdu

 Learning Landscapes
 DaRe to Connect
 Strom roka
 Ekoalarm

Naše programy a projekty – Životné prostredie



Naše programy a projekty – Občianska spoločnosť



Naše programy a projekty – Občianska spoločnosť

 Active Citizens Fund – Slovakia
 Reclaim our Civil Space!
 Program Rozvoja rómskych komunít



Naše programy a projekty – Mestá pre ľudí



Naše programy a projekty – Mestá pre ľudí

 Dobrý sused
 Projekt Trvalo udržateľná mobilita
 Revitalizácie verejných priestorov a priemyselných 

areálov



Naše programy a projekty – Na bicykle!



Naše programy a projekty – Na bicykle!

 Fotografická súťaž Do práce na bicykli
 Cesta Železnej opony
 Greenways
 Bezpečné cyklistické komunikácie v dunajskom 

regióne
 Sčítače
 Vitajte cyklisti



Iniciatíva
Sadíme budúcnosť 

• cieľom je návrat stromov a zelene do 
kultúrnej krajiny a posilniť tak jej stabilitu, 
odolnosť, ale aj pestrosť a malebnosť.

• podpora pre komunitné projekty a aktivity –
na plánovanie, výsadbu a následnú 
starostlivosť o stromy

• prepája donorov, odborníkov a tých, ktorí 
potrebujú podporu pri výsadbách

• celá iniciatíva odštartovala 20. októbra 
2021 v obci Trstené pri Hornáde, ale v tomto 
roku vďaka nej pribudlo takmer 1 000 
stromov v rámci 30 projektov 
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Práve spustená výzva 
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JARNÉ KOLO
• uzávierka: 15. 2. 2022 o 16,00 hod.
• žiadatelia: neformálne občianske iniciatívy, mimovládne organizácie, ZŠ a SŠ, 

komunitné centrá a centrá voľného času, mestá a obce 
• max. 4 000 €, priemerná výška podpory je 2500 – 3000 €
• realizácia: marec 2022 – máj 2022 (ukončenie projektu 15. jún 2022)
• podanie žiadosti: iba elektronicky cez https://ekopolis.egrant.sk/ (!! nie 

email, nie pošta, nie osobné žiadosti)

JESENNÉ KOLO
Výzva: apríl 2022, uzávierka 31. 5. 2022

Realizácia: september – november 2022 (ukončenie projektov 15. novembra 2022)

Patrícia Krausová, email: krausova@ekopolis.sk, tel.: 0905 972 582 

https://ekopolis.egrant.sk/


• prioritná téma: výsadba alejí a stromov, ktoré prepájajú miesta 
• uzávierka: 17. január 2022
• žiadatelia: mimovládne organizácie, školy, komunitné centrá, mestá a obce v 

partnerstve s MVO, školami a pod. 
• podpora pre cca 25 projektov + hlasovanie verejnosti a podpora navyše pre 

populárne projekty
• max. 5 000 eur (+ najlepší projekt 1 000 € navyše)
• realizácia: marec – október 2022
• ako žiadať: elektronicky cez https://ekopolis.egrant.sk/ alebo poštou 1 

exemplár na adresu: Nadácia EKOPOLIS, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica 

Ľubica Štúberová, email: stuberova@ekopolis.sk, 0902 526 755. 

https://ekopolis.egrant.sk/


Kontakty na nás:
Náš web: www.ekopolis.sk

Mail : ekopolis@ekopolis.sk

http://www.ekopolis.sk/
mailto:ekopolis@ekopolis.sk
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