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Ako získať zdroje? 
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FINANCOVANIE
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PROJEKTY

Medzinárodné 

EÚ

Národné

Nadácie-fondy 
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EÚ FINANCOVANIE
• Smart and Inclusive Growth

• Competitiveness for growth and jobs Erasmus+, EaSi, Horizon 2020

• Economic, social and territorial cohesion, Structural and Investment Funds, Youth

Employment Initiative

• Sustainable Growth: Natural Resources

• Security and citizenship Asylum, Migration and Integration Fund; Rights, Equality and Citizenship 
Programme; Europe for Citizens Programme

• Global Europe ENI, IPA II

The EU funds can roughly be divided into three types: structural and investment funds,

programmes and initiatives and third country funds. 

Rozornávame dva typy grantov:

1. action grants for projects with a limited lifetime during which proposed specific activities are 
implemented; and

2. operating grants providing financial support for the regular work and activities of an

organisation
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EÚ PROJEKTY
Kto ho manažuje? 

Call for proposals? 

Kde ich nájst? 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

https://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA-home.alej

https://www.erasmusplus.sk/

https://europa.eu/youth/solidarity_sk

http://www.europapreobcanov.sk/

Kde nájsť partnerov? 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search

Sociálne médiá – facebookové skupiny
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AKO NAPÍSAŤ PROJEKT
Prepodklady pre realizáciu projektu

Môžem o projekt žiadať? 

Draft projektu – oslovenie partnerov

Písanie projektu: 

• Aim of the project

• Project actions

• Results

• European added value

• Sustainability

Rozpočet
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GRANTY PRE MLADÝCH 
Europe for Citizens Programme (2014 – 2020)

- European Rememberance

- Democratic Engagement and Civic Participation

- Trvanie 12-24 mesiacov

- Rozpočet 10 000-150 000

Erasmus+

1. Learning Mobility of individuals 

2. Cooperation for innovation and the exchange of good practices good practices 

3. Support for policy reform Jean Monnet Initiative

- Rozpočet sa navyšuje 

- Trvanie 12-36 mesiacov

EVS (Európska dobrovoľnícka služba)

-pre jednotlivcov 6-12 mesiacov + projekty 
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INÉ DRUHY FINANCOVANIA
Visegrad fund 

Národné projekty 

Nadácie (ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Orange, SPP, ESET, Poštová Banka, 
Tatrabanka, Kia, Volkswagen, Slovnaft)

Stiftung (Konrad Adenauer Stiftung, Hans Seidel Stiftung)

Ambasády 

Fundraising – Startlab, Gofundme
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Ako urobiť rozpočet? 
Kvalitný rozpočet je jedna z najdôležitejších častí projektu, či už ide o projekt na národnej alebo 
medzinárodnej úrovni. 

Na vytvorenie vhodného rozpočtu si ponechaj dostatok času, keďže ide o časovo náročnú fázu, Niektoré 
projekty majú vopred určené sumy, ktoré sú priradené k jednotlivým položkám (Erasmus +) kde je suma 
vypočítavaná automaticky podľa zadaných informácií (napríklad množstvo kilometrov). Pri iných 
projektoch si určuje sumy samotný žiadateľ. Je nesmierne dôležité držať sa v projekte pri zemi a žiadať o 
sumy, ktoré sú reálne (napríklad suma za prácu na hodinu pre projektového koordinátora by určite 
nemala byť vyššia ako je zvykom na Slovensku). 

Pri určovaní reálneho rozpočtu je veľmi dôležité urobiť si malý predvýskum a zistiť aké sú priemerné 
sumy na jednotlivé položky,ktoré žiadam (veľmi nápomocné sú pracovné portály, eshopy, rôzny skupiny 
na facebooku, ktoré sa venujú jednotlivým činnostiam alebo predávajú tovar, ktorý máte záujem zakúpiť). 
Ak si neviete poradiť so sumou je štandardným postupom vypýtať si na službu alebo produkt cenovú 
ponuku - týmto spôsobom dosiahnete prehľad o sumách a zároveň nájdete dodávateľa/poskytovateľa ktorý 
je najlacnejší a môžete ho využiť  v prípade implementácia projektu. 

Skamaráťte sa s excelom- aj keď jednotlivé projektové schémy majú svoje “rozpočtové tabuľky” je vždy 
dobré rozpočet nahodiť do tabuľky, ktorej logika bude približne rovnaká pri všetkých projektoch a ktorú 
poznáte. Excel vám v tomto prípade ponúka neobmedzené možnosti. 
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Ako urobiť rozpočet? 

Naštuduj si finančnú príručku/regulácie/pravidlá - pri tvorbe rozpočtu je maj vždy po ruke a jednotlivé
položky si overuj. Finančná príručka ti pomôže s určením výšky so akej sumy môžeš žiadať podporu a
zároveň určuje na čo a ako môžeš financie minúť (tzv. Oprávnené a neoprávnené výdavky).

Pri tvorbe rozpočtu začínaj s položkou, ktorá je najdrahšia a najdôležitejšia. Keďže každý rozpočet má
nejaký strop je dobré si položky zoradiť a postupovať od najdôležitejších (bez ktorých by projekt
nefungoval) až po menej podstatné, ktoré môžu byť doplnkom napríklad na disemináciu jednotlivých
aktivít.

Ak bude tvoj projekt úspešný môžeš získať plnú sumu alebo časť sumy - toto je bežná prax a vôbec to
neznamená, že rozpočet alebo projekt nebol kvalitne pripravený. V tomto prípade je vhodné už od
začiatku projektu pomýšľať na zadné dvierka a snažiť sa získať spolufinancovanie aj niekde inde. V tomto
prípade treba byť opatrný a vyvarovať sa dvojitému financovaniu tých istých aktivít. Spolufinancovanie
môže poslúžiť na pokrytie aktivít, ktoré boli z projektu vyradené ako tie na ktoré nebudú poskytnuté
financie alebo sa aktivity v projekte dajú rozšíriť alebo vylepšiť.
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PRÍKLADY ÚSPEŠNÝCH  PROJEKTOV 
Fundraising 

https://www.startlab.sk/projekty/

https://gogetfunding.com/help-for-tara/

Stiftungy

PATH – Play and Think (Stolová hra o NATO) 

https://bridge47.org/node/280

https://www.facebook.com/BPISlovakia/photos/2793289320948935

Nadácia SPP 

Freedom Festival 

https://www.facebook.com/1978555682422307/videos/625869087916444

Europe for Citizens 

https://www.facebook.com/1978555682422307/videos/1864799053626517
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PRÍKLADY ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOV
Erasmus + 

https://www.adelslovakia.org/

https://www.adelslovakia.org/projekty/aktualne-projekty/mladeznicke-vymeny

https://www.adelslovakia.org/projekty/mapa-projektov

https://www.adelslovakia.org/projekty/kalendar-projektov
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AKO ZAČAŤ S PROJEKTAMI? 
• Začni s projektami na škole 

• Začni sa zaujímať o svoje okolie a buď aktívny

• Buď inovatívny

• Choď do zahraničia 

• Buduj si siete priateľov 

• Zapisuj si nápady

• Prihlás sa na stáž, dobrovoľnícku aktivitu (https://inex.sk/sk/a/52/medzinarodne-dobrovolnicke-
tabory-workcampy)

• Pestuj svoje koníčky 
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