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Poskytovanie dotácií v roku 2021
Schválené dotácie 2021

Prehľad žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách na rok 2021
Prehľad žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia na podporu rekondičných aktivít podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dotáciách na rok 2021
Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie predložených podľa § 3, 6, 7, 8, 9b ods. 1 písm. e) na rok 2021 podľa zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti
MPSVR SR
Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie predložených podľa § 9a, 9b, 9c ods. 1 písm. e) na rok 2021 podľa zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti
MPSVR SR
Prehľad žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny podľa § 9b ods. 1 písm. e) zákona o dotáciách na rok 2021
Zoznam  schválených žiadostí o dotáciu predložených v zmysle nariadenie vlády SR č. 367/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
103/2020 Z. z. (infekčný príplatok)

Neschválené dotácie 2021
Prehľad žiadateľov, ktorým nebola schválená dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách na rok 2021
Prehľad žiadateľov, ktorým nebola schválená dotácia na podporu rekondičných aktivít podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dotáciách na rok 2021
Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie predložených podľa § 3, 6, 7, 8, 9b ods. 1 písm. e) na rok 2021 podľa zákona č. 544/2010 o dotáciách
v pôsobnosti MPSVR SR
Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie predložených podľa § 9a, 9b, 9c ods. 1 písm. e) na rok 2021 podľa zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti
MPSVR SR
Prehľad žiadateľov, ktorým nebola schválená dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny podľa § 9b ods. 1 písm. e) zákona o dotáciách na rok 2021

Často kladené otázky (13.1.2021) 
Kritéria na hodnotenie a posudzovanie žiadostí podľa § 12 ods. 1 a ich váha 
Časový harmonogram hodnotiaceho, posudzovacieho a schvaľovacieho procesu žiadostí pre rok 2021 
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