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DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

 

• CIEĽ Predchádzanie domácemu a rodovo podmienenému násiliu a ochrana a pomoc obetiam 

 

• PRÍSPEVOK Z NÓRSKEHO FINANČNÉHO MECHANIZMU 9 000 000 eur (85%) 

 

• PRÍSPEVOK ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 1 588 236 eur (15%) 

 

• SPRÁVCA PROGRAMU Úrad vlády Slovenskej republiky 

 

• DONORSKÝ PARTNER PROGRAMU Nórske riaditeľstvo pre zdravie 

 

• MEDZINÁRODNÁ PARTNERSKÁ ORGANIZÁCIA Rada Európy 

 

• INÝ PARTNER PROGRAMU Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
 

  

 

 

  

 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

• Program DGV 2014-2021 

 

• je zameraný na systematickú podporu obetiam D a RPN v súlade s Dohovorom Rady 

Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu 

 

• má dve programové oblasti:  

  Domáce a rodovo – podmienené násilie 

 

  Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom 

 

 

 

 

 

 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

• Zvýšené porozumenie rodovej rovnosti (Výstup 1) 

• programová oblasť ROVNOVÁHA MEDZI SÚKROMNÝM A PRACOVNÝM ŽIVOTOM 

 

• Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia (Výstup 2) 

• programová oblasť DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

 

• Zlepšená systémová odozva obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia (Výstup 3) 

• programová oblasť DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

 

 

ZAMERANIE PROGRAMU 

 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

 

 - výstup 1 je zameraný na podporu programovej oblasti Rovnováha medzi pracovným a 

súkromným životom 

 - realizácia opatrení zameraných na vzdelávacie aktivity a aktivity zvyšujúce povedomie v oblasti 

rodovej rovnosti (výsledok 1.1) prostredníctvom:  

 

preddefinovaného projektu realizovaného MPSVaR SR s názvom „JEJ 

PRÍBEH“ 

 

schémy malých grantov zameranej na budovanie kapacít organizácií 

pracujúcich v oblasti rodovej rovnosti a v oblasti rovnováhy medzi pracovným 

a súkromným životom 

 

Zvýšené porozumenie rodovej rovnosti (VÝSTUP 1) 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

• SCHÉMA MALÝCH GRANTOV 

 alokácia 1,4 mil. eur 

 maximálna výška grantu 200 000 eur 

 minimálna výška grantu 100 000 eur 

 oprávnení prijímatelia  

  - akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj 

  mimovládne organizácie založené ako právnická osoba v SR 

 oprávnení partneri 

 - akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj 

 mimovládne organizácie založené ako právnická osoba v Nórsku alebo v SR alebo 

 akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra 

 predpokladaný termín zverejnenia výzvy – máj/jún 2019 

 plánované 4 uzávierky v rokoch 2019-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zvýšené porozumenie rodovej rovnosti (VÝSTUP 1) 

 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

• SCHÉMA MALÝCH GRANTOV 

 podpora dlhotrvajúcich projektov (2-4 roky) pre organizácie aktívne v tejto oblasti 

 zameranie projektov bude najmä na nasledovné témy: 

- účasť žien na rozhodovaní (politickom a hospodárskom), 

- boj proti rodovým stereotypom vo verejnom a súkromnom živote, vrátane vzdelávania na 

školách a boj proti sexizmu v médiách, 

- presadzovanie sexuálneho a reproduktívneho zdravia a práv žien, 

- poskytovanie cielených školení pre školy a učiteľov v oblasti zosúladenia osobného a 

pracovného života, 

- sieťovanie pre zvyšovanie povedomia o rodovej rovnosti a popasovanie sa s diskusiami o tzv. 

rodovej ideológii. 

V rámci prvých 4 oblastí je špeciálny záujem venovať sa situácii rómskych žien, predovšetkým spoluprácou 

so školami s vysokým zastúpením rómskych žiakov a študentov. 

Zvýšené porozumenie rodovej rovnosti (VÝSTUP 1) 

 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

• SCHÉMA MALÝCH GRANTOV 

 Projekty realizované cez SMG by mali obsahovať min. jeden z nasledujúcich prvkov: 

- Kampaň na zvýšenie povedomia na podporu rodovej rovnosti 

- Podporu inštitúcií aktívnych v oblasti rodovej rovnosti 

- Prednášky zamerané na rodovú rovnosť v školách – priorita SP – pokrytie aspoň jednej školy v každom 
okrese 

- Prednášky zamerané na rodovú rovnosť v školách s marginalizovanými rómskymi komunitami 

- Prieskumy realizované zo strany prijímateľov na: 

- Určenie podielu obyvateľstva (cieleného aktivitami na zvýšenie povedomia) priaznivo vnímajúceho 
rodovú rovnosť 

- Určenie podielu obyvateľstva (cieleného aktivitami na zvýšenie povedomia)odmietajúceho rodové 
stereotypy 

- Určenie podielu študentov (v cieľových školách) priaznivo vnímajúcich rodovú rovnosť 

- Určenie podielu študentov (v cieľových školách) odmietajúcich rodové stereotypy 

Prieskumy budú musieť byť realizované prijímateľom v každom projekte na začiatku každého súboru aktivít na zvýšenie 
povedomia/prednášok v škole s určitou cieľovou skupinou a po skončení aktivít/prednášok s tou istou cieľovou skupinou podľa 
pokynov SP. 

Zvýšené porozumenie rodovej rovnosti (VÝSTUP 1) 

 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

• výstup 3 bude realizovaný prostredníctvom 2 PDP a zameria sa najmä na: 

 - založenie koordinačných a metodologických tímov (výsledok 3.1) 

 - vyškolenie inštitúcií v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia (výsledok 3.2) 

 - vytvorenie špecializovaných policajných tímov (výsledok 3.3) 

 - modernizácia policajného zariadenia s cieľom zabezpečiť citlivosť voči obetiam domáceho a rodovo 

 podmieneného násilia (výsledok 3.4) 

 

ZLEPŠENIE OCHRANY ZÁUJMOV OBETÍ – POSILNENIE KAPACÍT A POSTUPOV 

BOJA PROTI NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU (PDP2) – IVPR 

 

ZVYŠOVANIE POVEDOMIA A POSILNENIE SCHOPNOSTI BOJOVAŤ PROTI NÁSILIU 

NA ŽENÁCH NA SLOVENSKU V SÚLADE SO ŠTANDARDMI RADY EURÓPY (PDP3) – 

Rada Európy 

 

Zlepšená systémová odozva obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia (VÝSTUP 3) 

 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

• program DGV v tejto oblasti podporí prostredníctvom 3 výziev najmä: 

 

- udržateľnosť už existujúcich služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného 

násilia (výsledok 2.1) – VÝZVA 1 (parciálne výzva 2) 

 

- rozšírenie a zdokonalenie poskytovaných služieb pre obete domáceho a rodovo 

podmieneného násilia (výsledok 2.2) – VÝZVA 2 (parciálne výzva 1) 

 

- poskytovanie služieb špecifickým cieľovým skupinám (výsledok 2.3) – VÝZVA 3 

 

 

 

Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia (VÝSTUP 2) 

 

 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

 VÝZVA 1: podpora intervenčných tímov na lokálnej úrovni poskytujúcich služby pre obete 

domáceho a rodovo podmieneného násilia, vrátane detí 

 

 alokácia 3,3 mil. eur 

 

 maximálna výška grantu 600 000 eur 

 

 minimálna výška grantu 200 000 eur 

 

 predpokladaný termín vyhlásenia výzvy máj/jún 2019 

 

 

 

Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia (VÝSTUP 2) 

 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

 VÝZVA 1 

 Oprávnení prijímatelia 

- právnické osoby založené v SR, ktoré sú registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb alebo 

akreditovanými poskytovateľmi sociálnych služieb v SR podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele alebo podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z., alebo zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov za 

predpokladu, že poskytovatelia sociálnych služieb spĺňajú požadované štandardy  

- alebo obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zriadené ako právnické osoby v SR  

- alebo vyššie územné celky a úrady samosprávnych krajov podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 

vyšších územných celkov zriadené ako právnické osoby v SR. 

Oprávnení žiadatelia majú medzi partnermi, ktorí sú uvedení ako "oprávnení partneri" najmenej tri rôzne druhy subjektov;  

a 

minimálne jeden z projektových partnerov alebo žiadateľ sú poradenským centrom alebo bezpečným ženským domom 
spĺňajúcim požadované štandardy 

 

Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia (VÝSTUP 2) 

 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

 VÝZVA 1 

 Oprávnení partneri 

 - subjekty založené ako právnická osoba v SR za predpokladu, že minimálne jeden z projektových partnerov 
 alebo žiadateľ sú poradenským centrom alebo bezpečným ženským domom spĺňajúcim požadované štandardy: 

  - miestny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

  - mestská polícia alebo miestne riaditeľstvo policajného zboru 

  - obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

  - štátne rozpočtové a príspevkové organizácie založené podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o  

  rozpočtových pravidlách verejnej správy  

  - VÚC a úrady samosprávnych krajov podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC 

  - poradenské centrá alebo azylové domy spĺňajúce požadované štandardy 

Ďalší partneri k trom partnerom z vyššie uvedeného zoznamu: akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo 

nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo v SR alebo akákoľvek 

medzinárodná organizácia, orgán alebo  agentúra. 

 

Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia (VÝSTUP 2) 

 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

• VÝZVA 1 

 Podpora existujúcich poradenských centier a BŽD spĺňajúcich min. štandardy 

 vzdelávanie a aktivity zvyšujúce povedomie realizované špecializovanými 

poskytovateľmi služieb na lokálnej úrovni 

 sieťovanie a multi-inštitucionálna spolupráca prostredníctvom podpory konzorcií na 

lokálnej úrovni tvorených poskytovateľmi služieb spolu s inštitúciami na lokálnej úrovni 

ako sú polícia, ÚPSVaR, školy, samosprávy, nemocnice a iné odborné profesie 

 podpora a vytvorenie alebo rozšírenie zariadení a služieb pre deti obete alebo svedkov 

násilia v BŽD a poradenských centrách 

 podpora poskytovania špecializovaných služieb obetiam domáceho a rodovo 

podmieneného násilia 

 aktivity zamerané na zlepšenie podmienok v BŽD a poradenských centrách z hľadiska 

špecifických potrieb detí 

Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia (VÝSTUP 2) 

 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

• VÝZVA 1 

 Minimálne požiadavky na projekty: 

 Podpora existujúcich poradenských centier 

 Podpora existujúcich BŽD 

 Kampane na zvýšenie povedomia a/alebo vzdelávacie kampane realizovaných 

centrami a BŽD 

 Zapojenie poskytovateľov služieb do konzorcia s verejnými inštitúciami na lokálnej 

úrovni, resp. vedenie týchto konzorcií poskytovateľmi služieb 

 

SP bude v rámci projektov sledovať počet príjemcov poskytnutých služieb a napĺňanie 

štandardov. 

 

Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia (VÝSTUP 2) 

 

 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

 VÝZVA 2: podpora zvýšenia kvality služieb, aby spĺňali požadované štandardy, vrátane špecifických 

služieb pre detské obete 

 

 alokácia 2 mil. eur 

 

 maximálna výška grantu 500 000 eur 

 

 minimálna výška grantu 200 000 eur 

 

 predpokladaný termín vyhlásenia výzvy september/október 2019 

 

 

 

 

Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia (VÝSTUP 2) 

 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

 VÝZVA 2 
 

 Oprávnení prijímatelia 

 - právnické osoby založené v SR, ktoré sú registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb alebo 

 akreditovanými  poskytovateľmi sociálnych služieb v SR podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

 ochrane detí a o sociálnej  kuratele alebo podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

 a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z., alebo  zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov, ktorí 

 nespĺňajú požadované štandardy, za predpokladu, že majú  projektového partnera, ktorý spĺňa požadované 

 štandardy, 

 - alebo právnické osoby založené v SR, ktoré sú registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb 

 alebo akreditovanými poskytovateľmi sociálnych služieb v SR podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o 

 sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele alebo podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

 službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z., alebo zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných 

 činov, ktorí spĺňajú požadované štandardy 

 

Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia (VÝSTUP 2) 

 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

 

 VÝZVA 2 

 

 Oprávnení partneri 

 - právnické osoby založené v SR, ktoré sú registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb alebo 

 akreditovanými poskytovateľmi sociálnych služieb v SR podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

 ochrane detí a o sociálnej kuratele alebo podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

 a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z., alebo zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov, ktorí spĺňajú 

 požadované štandardy 

 - ďalší partneri: akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne 

 organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo v SR alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, 

 orgán alebo agentúra. 

 

Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia (VÝSTUP 2) 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

• VÝZVA 2 

 Rozšírenie a zlepšenie služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia 

 Budovanie a rozšírenie existujúcej siete poskytovateľov poradenských služieb – BŽD a 

poradenské centrá pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia prostredníctvom 

nasledovných opatrení: 

- Vybudovanie regionálnych pobočiek z už existujúcich poskytovateľov špecializovaných služieb 

- Špecializácia existujúcich poskytovateľov služieb obetiam domáceho a rodovo podmieneného 

násilia, tak aby boli naplnené minimálne štandardy RE. Aktivita bude realizovaná v spolupráci so 

špecializovanými poskytovateľmi služieb napr. prostredníctvom supervízie a špeciálnych školení 

- Podpora na založenie alebo expandovanie zariadení a služieb pre deti obete alebo svedkov 

násilia v BŽD alebo poradenských centrách 

 A iné podporné aktivity potrebné na rozšírenie a zlepšenie služieb pre obete domáceho a rodovo 

podmieneného násilia vzťahujúce sa samozrejme na oblasť DGV 

 

 

Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia (VÝSTUP 2) 

 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

• VÝZVA 2 

 Minimálne požiadavky na projekty: 

 Založenie alebo špecializácia poradenských centier na splnenie požadovaných 

štandardov 

 Založenie alebo špecializácia BŽD na splnenie požadovaných štandardov 

 Zapojenie poskytovateľov služieb do konzorcia s verejnými inštitúciami na lokálnej 

úrovni (ak v danom regióne existuje alebo bude vytvorené) 

 

SP bude v rámci projektov sledovať počet príjemcov poskytnutých služieb a napĺňanie 

štandardov. 

 

Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia (VÝSTUP 2) 

 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

 VÝZVA 3: podpora špecializácie služieb zameraných na zraniteľné skupiny, ako obete so 

závislosťami, obete sexuálneho násilia, ako aj služieb zameraných na páchateľov násilia 

 

 alokácia 1 mil. eur 

 

 maximálna výška grantu 350 000 eur 

 

 minimálna výška grantu 200 000 eur 

 

 predpokladaný termín vyhlásenia výzvy september/október 2019 

 

 

 

 

Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia (VÝSTUP 2) 

 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

 VÝZVA 3 

 Oprávnení prijímatelia 

 - subjekty založené ako právnická osoba v SR: 

  - obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení; 

  - štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o  
  rozpočtových pravidlách verejnej správy;  

  - vyššie územné celky a úrady samosprávnych krajov podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 
  vyšších územných celkov 

  - nemocnice zriadené podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
  zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve; alebo 

  - právnické osoby, ktoré sú registrovanými a akreditovanými poskytovateľmi sociálnych služieb v SR 
  podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. 
  alebo akreditovanými podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 
  kuratele alebo akreditovanými podľa zákona č., alebo zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných 
  činov 

 

Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia (VÝSTUP 2) 

 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

 

 VÝZVA 3 

 

 Oprávnení partneri 

 

- akýkoľvek verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný subjekt, ako aj mimovládne organizácie 

zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo v SR alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo 

agentúra 

Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia (VÝSTUP 2) 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

• VÝZVA 3 
 

 Poskytnutie služieb špecifickým cieľovým skupinám 

 Budovanie a podpora služieb poskytovaných zraniteľným skupinám ako sú obete sexuálneho 

násilia, závislí a páchateľov násilia v úzkej spolupráci s KMC založených na presune skúseností 

z Nórska 
 

 Priority výzvy 

 min. 2 realizované pilotné projekty zamerané na jednotky sexuálnych útokov, prenášajúcich 

príklad dobrej praxe z Nórska 

 min. 1 poradenské centrum pracujúce s násilníkmi 

 min. 2 poradenské centrá poskytujúce služby špecifickým cieľovým skupinám, ako sú obete 

znásilnenia, obete so závislosťou 

SP bude v rámci projektov sledovať počet príjemcov poskytnutých služieb a napĺňanie štandardov. 

 

 

Chránené a podporené obete domáceho a rodovo podmieneného násilia (VÝSTUP 2) 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

 

• Prijímateľom je verejná inštitúcia 

• 100% celkových oprávnených výdavkov 

 

• Prijímateľom je MVO  

• 90% celkových oprávnených výdavkov + 10% spolufinancovanie (možnosť 100% vykrytia 

vo forme dobrovoľníckej práce) 

• 5% výška zádržného (výnimka)  

 

 

 

MIERA PROJEKTOVÉHO GRANTU 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

 

Program DGV prispeje k posilneniu bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou 

a Nórskom najmä v nasledovných oblastiach: 

 

 - prenos nórskych znalostí v oblasti jednotiek sexuálnych útokov, 

 - prenos nórskych znalostí o programoch pre páchateľov násilia, 

 - bilaterálne výmeny zamerané na poskytovanie služieb menšinám, 

 - bilaterálne výmeny zamerané na deti obete násilia. 

BILATERÁLNY FOND 



DOMÁCE A RODOVO PODMIENENÉ NÁSILIE 

o V rámci fondu pre bilaterálne vzťahy budú otvorené výzvy zamerané na nájdenie si  

partnera z donorských štátov (Nórsko), rozvoj partnerstiev s donorským partnerom a 

spoločnú prípravu žiadosti o projekt s donorským partnerom  

 

o Za účelom nájdenia partnera z donorských štátov sa uskutoční aj Match-making event 

(spojený s Informačným dňom) približne 1 – 2 týždne po vyhlásení výzvy na projekty. Spolu s 

Donorským Programovým Partnerom sa budeme snažiť priviesť potenciálnych partnerov z 

Nórska a tiež zverejníme zoznam potenciálnych partnerov z donorských štátov 

 

o V rokoch 2020-2021 plánuje Správca programu otvorenie výziev na posilnenie bilaterálnej 

spolupráce medzi donorskými štátmi a Slovenskou republikou v oblasti Domáceho a rodovo 

podmieneného násilia pre organizácie aktívne v tejto oblasti (bez ohľadu na to, či budú 

implementovať projekt alebo nie). 

BILATERÁLNY FOND 



Ďakujem za pozornosť! 

www.eeagrants.sk 

Facebook 

e-mail: petra.kropacsek@vlada.gov.sk 


