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Poskytovanie dotácií v roku 2017
Prioritné oblasti podpory rozvoja sociálnych služieb, podpory vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a podpory rodovej rovnosti pre rok 2017 

Dokumenty

Zloženie komisie na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa §12 ods. 1 zákona o dotáciách (.PDF) 
Časový harmonogram hodnotiaceho, posudzovacieho a schvaľovacieho procesu žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 12 ods. 1 zákona o dotáciách pre rok 2017 
Kritéria na hodnotenie a posudzovanie žiadostí podľa § 12 ods. 1 zákona o dotáciách a ich váha 

Schválené žiadosti 2017

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie predložených podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 544/2010 Z. z. v rozpočtovom roku 2017 
Prehľad žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia na podporu sociálnej oblasti a rodovej rovnosti podľa § 3, § 6 ods. 1 písm. a), § 7, § 8 a § 9a zákona o dotáciách 

Neschválené žiadosti 2017

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie predložených podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona č. 544/2010 Z. z. v roku 2017 
Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie predložených podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 544/2010 Z. z. v rozpočtovom roku 2017 
Prehľad žiadateľov, ktorým nebola schválená dotácia na podporu sociálnej oblasti a rodovej rovnosti podľa § 3, § 6 ods. 1 písm. a), § 7, § 8 a § 9a zákona o dotáciách 
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