
alebo ich časti... 

ZELENÉ GRANTY
A FONDY



Oprávnení žiadatelia:
• mimovládne organizácie (nadácie,

občianske združenia, neziskové
organizácie poskytujúce všeobecne

prospešné služby, cirkevné
organizácie a pod.)Uzávierka 

20.10.2021

1. Ochrana biodiverzity
2. Zelená ekonomika

Ekogranty

Výška grantu: do 7 000 EUR



MNO: nadácie, OZ, n.o.,
účelové zariadenia cirkví,

školy (MŠ. ZŠ, SŠ,
samospráva),

CVČ, športové kluby a iné
organizácie, ktoré sa venujú

rozvoju vzdelávania a
voľnočasovým aktivitám detí a

mladých ľudí,
samosprávy.

Oprávnení žiadatelia:

Uzávierka 
15.02.2021

dobrovoľníctvo
prospech pre celú komunitu

Zamestnanecké granty 

Výška grantu: do 1 500 EUR



Uzávierka: 03.01.2022 

Viac pre regióny

Výška grantu: 1 500 EUR

ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie prírodných hodnôt

verejnoprospešné projekty, ktorých sa
zamestnanci TBG zúčastnia ako aktívni
dobrovoľníci

 

Zamestnanecký grantový program 



SPPoločne pre komunity Oprávnení žiadatelia:
• MNO: OZ, nadácie, spolky, n.o., neinvestičné

fondy 
• Školské zariadenia: MŠ, ZŠ, SŠ, univerzity, VŠ,

vzdelávacie a výchovné zariadenia) 
• Kultúrne inštitúcie: (múzeá, knižnice, galérie,

kultúrno-osvetové strediská a pod.) 
• Samosprávy, obce a mestá. Uzávierka: 27.06.2021 

Grantový program Regióny

Výška grantu: do 3 000 EUR

Podpora ekovýchovy
Zlepšenie životného
prostredia v konkrétnej
lokalite 

 



SPPoločne pre komunity 
- príklady podporených projektov 

Grantový program Regióny

Miestna akčná skupina Terchovská dolina - 1 000 € - v lokalite Hrádok
v obci Varín záchrana viac ako storočnej lipy malolistej rastúcej vedľa
cholerového kríža z roku 1831 a zveľadenie okolitého priestoru
Základná škola Petra Škrabáka Dolný Kubín - 1 900 € - vytvorenie
environmentálneho vzdelávacieho centra, ktoré bude zamerané na
vyučovanie všetkých predmetov v školskej záhrade



Grantový program Regióny
Partnerské projekty

O projektoch rozhodujú členovia
Správnej rady na svojich

zasadnutiach priebežne počas
celého roka.

 

inovatívne, 
majú celoslovenskú pôsobnosť,

 prípadne modelový charakter vo svojom
regióne a 

prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v
kvalite života ľudí.



Grantový program Regióny
Príklady podporených projektov 

ELA A VŠELIPKO - LAVAS,o.z - 8 400 € -  tvorba náučných 8 – 10 minútových
animovano-dokumentárnych filmoch o separovaní.

EKO - DETEKTÍV - 4 800 € - umiestnenie 3 meracích staníc kvality ovzdušia v
miestach, kde sa vyskytujú deti

Pre spoločnosť, n.o. - 130 000 € - Čistenie vybraných riek a vodných plôch na
území Slovenska

 



triedenie odpadov, 
• ochrana chránených oblastí a prírodných rezervácií, výsadba zelene na verejných

priestranstvách, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, vodných tokov a
plôch, 

• organizovanie akcií a dobrovoľníckych dní na ochranu fauny a flóry, 
• protipovodňové opatrenia,

• projekty zamerané na zmierňovanie dopadov výroby na životné prostredie. 
V tejto oblasti budú podporené aj projekty regionálneho turizmu: 

• realizácia alebo obnova turistických a náučných chodníkov a cyklistických trás,
chránených lokalít, turisticky príťažlivých miest a odpočívadiel. Uzávierka: 04.05.2020 

Grantový program Regióny

Výška grantu: 500 - 2 000 EUR

OBLASŤ 3
Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia

Oprávnení žiadatelia:
obec, mesto, mestská časť,
základné školy, mimovládne
organizácie a športové kluby.

 



Oprávnení žiadatelia:
• obec, mesto, mestská časť,
základné školy, mimovládne
organizácie a športové kluby.

Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest
a regiónu
Zachovanie tradícií a kultúrneho dedičstva
Ochrana zdravia a zveľaďovanie
životného prostredia

Uzávierka: 30.06.2021 

Interný grantový program Regióny 

Výška grantu: 500 - 2 000 EUR



ZŠ s MŠ Spišský Hrhov - Komunitná včelnica 

Obec Vysoká nad Kysucou - Revitalizácia dopadovej plochy detského

ihriska vo Vysokej nad Kysucou

Obec Stará Bystrica - Doplnenie parku v časti obce Lány

Interný grantový program Regióny 
Príklady podporených projektov 



Uzávierka: 14.11.2021 

Vy rozhodujete, my pomáhame

V každom regióne - 3 víťazné projekty
rozhodnú zákazníci hlasovaním

Výška grantu: do 1 300 EUR

Podpora komunít a komunitných aktivít
Vzdelanie detí a mladých ľudí, získavanie
zručností mladých ľudí a študentov
Zdravie a podpora zdravého životného
štýlu
Covid

MNO: nadácie, OZ, n.o.,
účelové zariadenia cirkví,

neinvestičné fondy, Červený kríž
Miestna samospráva 

Štátne školy
Iné rozpočtové a príspevkové

organizácie

Oprávnení žiadatelia:



Cieľ: rozvoj životného prostredia, revitalizácia
verejných priestranstiev, kultúrnych pamiatok,
školských záhrad, oddychových zón pre klientov
neziskových organizácii, bezpečných chodníkov,
riešenie sociálnych problémov komunity, sociálna a
zdravotná pomoc, vzdelávacie aktivity,
medzigeneračné vzdelávanie, rozvoj kritického a
kreatívneho myslenia, včelárstvo, kynológia

Uzávierka: 26.03.2021 

Zamestnanecký grantový program
Dobrovoľníctvo 2021

Výška grantu: do 1 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:
mimovládne organizácie –

občianske združenia, neziskové
organizácie a nadácie



rozvoj digitálnych zručností detí a
rodičov
vzdelávanie v ekológii, ochrane a
obnove životného prostredia
duševné zdravie detí a mladých Uzávierka:

04.05.2021

zamestnanecká podpora

Výška grantu: do 1 000 EUR



Príklady podporených
projektov: 

• V drevenici, OZ - Lesný klub -
700 €

• OZ SLNKOTVOR - Spojme sa
pre prírodu - 1 500 €

• NFS - Záchrana Framborskej
mokrade - 2 999 €pozastavené od r.2019 kvôli korone...  

Spojme sa pre dobrú vec
Cieľ: podporiť realizáciu užitočných
nápadov, ktoré môžu prispieť k
zlepšeniu vzájomných vzťahov či k
pozitívnemu dianiu v komunite.



podpora dobrovoľníckych aktivít zamestnancov
revitalizácia zanedbaných verejných priestorov

Uzávierka 
04.10.2021

Výška grantu: do 300 EUR

zamestnanecký ekogrant Sad



Oprávnení žiadatelia:
• občianske združenie;

• nezisková organizácia;
• centrum voľného času;

• knižnica;
• múzeum, galéria;

• škola;
• nadácia;

• účelové zariadenie cirkvi;
• neinvestičný fond;

• mesto, obec.

Uzávierka 
06.11.2020oživiť neziskový sektor po pandémii

udržateľné verejnoprospešné projekty
komunitného a inovatívneho charakteru, do
ktorých organizácie pretavia skúsenosti, ktoré
získali počas prvej vlny pandémie  

#mamnato špeciál

Výška grantu: 5 000 - 10 000  EUR

Inovácie v sociálnej oblasti 
 Rozvoj životného prostredia

  Oživenie komunity 

1.
2.
3.



Príklady podporených projektov 



Uzávierka 
31.10.2019

mamnato pre zamestnancov 

Výška grantu: do 5 000  EUR

Rozvoj životného prostredia a komunít, 
Inovácie v sociálnej oblasti a

 Komunitné vzdelávanie
 



Granty ŽSK

dotácie predsedu ŽSK

regionálne dotácie
tematické dotácie

participatívne dotácie obec
právnická osoba

fyzická osoba – podnikateľ

Oprávnení žiadatelia:

sídlo/činnosť na území ŽSK

Výška grantu: min. 500 eur 
pri tematických dotáciách 

1 500 eur

Spolufinancovanie: min 20 %

Výzvy: najneskôr
31.7.



Občianske združenie Ekoenergia - Internacionálny
medzináboženský environmentálny festival ("IMEF") - 2 100 € 

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Kysucké
Nové Mesto - Komunitná včelnica - 1 500 €

Mesto Dolný Kubín - Nákup a inštalácia servisných stojanov pre
užívateľov cyklotrás - 2 856 €

Priatelia Znieva - občianske združenie - Zelené srdce obce -
komunitná záhrada v areáli farského kostola - 2 900 €

podporené projekty



Ďakujem za pozornosť! 

dana.gavalierova@zilinskazupa.sk
+421 908 428 414


