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Poskytovanie dotácií v roku 2022
Schválené dotácie 2022

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) k 22.12.2022
Prehľad žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách na rok 2022
Prehľad žiadateľov, ktorým bola schválená dotácia na podporu rekondičných aktivít podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona  o dotáciách na rok 2022 (tzv. seniorské pobyty)
Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie predložených podľa § 3, 6, 7, 8, 9a na rok 2022 podľa zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie predložených podľa § 9b a §9c na rok 2022 podľa zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
Zoznam  schválených žiadostí o dotáciu predložených podľa § 3b písm. b) v zmysle nariadenia vlády SR č. 143/2022 Z. z. - (dotácia na energie)
Zoznam  schválených žiadostí o dotáciu predložených v zmysle nariadenie vlády SR č. 131/2022 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
326/2022 Z. z. (dotácia na úhradu za sociálnu službu poskytovanú osobe s osobitnou ochranou)

Neschválené dotácie 2022
Prehľad žiadateľov, ktorým nebola schválená dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách na rok 2022
Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie predložených podľa § 3, 6, 7, 8, 9a na rok 2022 podľa zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie predložených podľa § 9b a § 9c na rok 2022 podľa zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
Zoznam  neschválených žiadostí o dotáciu predložených v zmysle nariadenie vlády SR č. 131/2022 Z. z., ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.
326/2022 Z. z. (dotácia na úhradu za sociálnu službu poskytovanú osobe s osobitnou ochranou)
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