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KA2-Malé partnerstvá

Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2022-1-SK02-KA210-YOU-000083943
Inter-regional Innovative Initiative for long-term bilateral 

youth academy framework
MLADIINFO SLOVENSKO Bratislava A 60 000,00 €

Projekt "Inter-regional Innovative Initiative for long-term bilateral youth academy framework"  (acronym  "In! Academy") 

podáva MLADIINFO SLOVENSKO v partnerstve s Civic Association GRIT Probishtip, The Republic of North Macedonia. 

Zámerom projektu je  „Podpora aktívneho občianstva, zmyslu mladých ľudí pre iniciatívu a podnikania mládeže vrátane 

sociálneho podnikania.“   Žiadateľ plánuje deklarovaný zámer napĺňať prostredníctvom na seba nadväzujúcich aktivít 

národného a medzinárodného rozsahu vrátane on-line vzdelávania. 

2022-1-SK02-KA210-YOU-000083196 Digit4All OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg Šamorín A 60 000,00 €

Projekt s názvom „DIGIT4ALL“ predkladá organizácia Futureg zo Šamorína v spolupráci s maďarskou organizáciou 

Alternatíva Egyesulet. Projekt má za cieľ rozvíjať digitálnu pripravenosť mladých ľudí, ich kritické myslenie, a zároveň 

správne vyhodnocovanie prijímaných informácií, aby boli odolnejší voči manipulácii médiami a rôznymi správami. 

Pomocou workshopov, vzdelávacieho školenia, mediálneho campu a online seminárov chcú organizácie pomocou tohto 

projektu pripraviť mladých ľudí na prácu s médiami, konkrétne zvýšiť ich kompetenčné schopnosti v rámci mediálnej 

gramotnosti. Jedná sa o projekt malého partnerstva v trvaní 24 mesiacov.    

2022-1-SK02-KA210-YOU-000082748 Zážitková pedagogika Wachumba ck, s.r.o Martin A 60 000,00 €

Projekt „Zážitková pedagogika“ podáva organizácia Wachumba c.k. v spolupráci s českým partnerom Centrum Hladina 

z.u. Projekt má trvanie 20 mesiacov. Hlavným cieľom projektu je posilniť kvalitu aktivít zážitkového vzdelávania a preškoliť 

pracovníkov s mládežou v tejto oblasti prostredníctvom vytvorenia metodiky zážitkovej pedagogiky a vzdelávaciej aktivity 

v online a offline formáte. Táto by bola následne v rámci aktivít projektu aj vyskúšaná a ďalej upravená. Projekt počíta aj 

s multiplikačnými podujatiami a prípravou digitálneho nástroja.
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2022-1-SK02-KA210-YOU-000082124 Výhody dobrovoľníctva pre všetkých Prešovské dobrovoľnícke centrum Prešov N 0,00 €

2022-1-SK02-KA210-YOU-000084688 Non-toxic future Turistický klub Bludári Poltár N 0,00 €

2022-1-SK02-KA210-YOU-000083955

DANCE ONLINE. Chceme tancom mládež online spájať, 

prezentovať zdravý životný štýl, chuť po živote. 

Jedinečným zážitkom, jedným dychom vzdelávať, 

inšpirovať, baviť. Chceme zlepšiť kompetencie 

pracovníkov s mládežou o nové formy vzdelávania 

tancom.

o.z. N Dance Company - tancom k rozvoju Maňa N 0,00 €

2022-1-SK02-KA210-YOU-000084463 Creative Green Youth Strategy Luminosus, n.o. Veľké Kapušany N 0,00 €

2022-1-SK02-KA210-YOU-000084253
Hoaxy- Dezinformácie- Konšpirácie- Propaganda a 

mládež
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava N 0,00 €

2022-1-SK02-KA210-YOU-000083225
Stories of Past to Empower Youth to Tackle Today's 

Challenges
TANDEM n.o. Komárno N 0,00 €

2022-1-SK02-KA210-YOU-000083784
Together Towards New Initiatives and Digital 

Transformation
STEFANI n.o. Žarnovica N 0,00 €

2022-1-SK02-KA210-YOU-000080766 Youth Community: Making their voices heard CERD Centre for education and regional development Svidník  N 0,00 €

2022-1-SK02-KA210-YOU-000083078 Equal Rights Are Not Special Rights KUFF Women's Power Club Spišská Nová Ves N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie
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Číslo projektu Názov projektu Žiadateľ Obec
Pridelenie 

grantu
Rozpočet Popis podporeného projektu

2022-1-SK02-KA220-YOU-

000086614
Krok pre budúcnosť Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania Prešov A 250 000,00 €

Projekt KA2 - kooperačné partnerstvo  "Krok pre budúcnosť" predkladá SK organizácia Centrum pre podporu 

neformálneho vzdelávania, v partnerstve s neziskovými organizáciami z PL, SK, UA a CZ. Témou projektu je rozvoj 

podnikateľskej gramotnosti mladých ľudí, pričom aktivity sú zoskupené do 5 pracovných balíčkov. Predpokladaná 

doba implementácie je 36 mesiacov so začiatkom v októbri 2022. 

2022-1-SK02-KA220-YOU-

000088662
DiGi YOUTH 2 Európsky Dialóg Trnava A 250 000,00 €

Projekt "DiGi YOUTH 2" podáva organizácia Europsky Dialog so sídlom Trnava, SR v partnerstve s organizáciami s 

Bulharska, Grécka, Turecka a Slovinska. Zámerom projektu je podľa žiadateľov priniesť nové inovatívne, otvorené a 

kreatívne DIGITÁLNE nástroje a metódy práce s mládežou.

2022-1-SK02-KA220-YOU-

000087454
4F- Fast Fashion? Fast Forward! Slovak Eco Quality Bratislava A 250 000,00 €

Projekt s názvom „4F- Fast Fashion? Fast Forward!“ si zvolil za horizontálnu prioritu životné prostredie a boj proti 

klimatickým zmenám. Projekt predkladá organizácia Slovak Eco Quality, ktorá sa venuje propagovaniu zelenej a 

cirkulárnej ekonomiky, recyklácii, upcyklácii a etickej móde. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť úroveň vedomosti, 

zručnosti a postojov pedagógov, učiteľov, trénerov a pracovníkov s mládežou v téme trvalo udržateľného rozvoja so 

zameraním na odevný priemysel. 

2022-1-SK02-KA220-YOU-

000086094

Track - Map - Clean - digital & educational tools to raise 

environmental awareness and develop green skills
ADEL Slovakia Bratislava A 120 000,00 €

Projekt reflektuje na potrebu životného prostredia, konkrétne na odpadové hospodárstvo. Zameriava sa na 

informácie o správnom likvidovaní rôzneho odpadu. Cieľom projektu je vytvoriť vzdelávacie nástroje na prácu s 

mládežou v oblasti vyhľadania, mapovania a správnej likvidácie odpadu a čiernych skládok. Projektom majú byť 

vytvorené a testované výstupy, a to vzdelávací program, sprievodca a aplikácia na riešenie čiernych skládok. Projekt 

plánuje aj sprievodné aktivity wokrshopy, vzdelávace aktivity pre zapojených jednotlivcov a pracovníkov s mládežou. 

Žiadateľom je ADEL – organizácia, ktorá má široký tématický záber v projektoch E+. Partneri sú z nasledujúcich krajín: 

SK, PT, ES, IT, RO.

KA220 - Kooperačné partnerstvá
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2022-1-SK02-KA220-YOU-

000086917

Service-learning in fostering civic engagement, diversity, 

and social inclusion in formal and non-formal education 

in the CEE region

Platforma dobrovolnickych centier a organizacii Stupava N 0,00 €

2022-1-SK02-KA220-YOU-

000086083
Youth Bees Ambassadors Program Proková Medula, s.r.o. Bratislava N 0,00 €

2022-1-SK02-KA220-YOU-

000087539
DIGEQ 2.0 OBČIANSKE ZDRUŽENIE FutuReg Šamorín N 0,00 €

2022-1-SK02-KA220-YOU-

000089342
Future of food, future for youth Potravinová banka Slovenska o. z. Košice N 0,00 €

2022-1-SK02-KA220-YOU-

000089400
Better self V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Trstená N 0,00 €

2022-1-SK02-KA220-YOU-

000089947

Vzdelávanie mladých a budovanie komunity v oblasti 

inteligentnej zelenej mobility
Virtual Studio spol. s r.o. Lipovec N 0,00 €

2022-1-SK02-KA220-YOU-

000090153
Video impact guideline for youth work EduActive o.z. Sielnica N 0,00 €

2022-1-SK02-KA220-YOU-

000085364
Our Responsibility - Environmental Sustainability (ORES) STEFANI n.o. Žarnovica N 0,00 €

A Projekt navrhnutý na podporenie

R Projekt umiestnený na rezervnú listinu

N Projekt navrhnutý na nepodporenie

Vysvetlenie

Strana 5


