
Aktuálny prehľad grantových výziev 2013 

 

Štrukturálne fondy EÚ 
 

 
2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených 
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske 
komunity  

 
 Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.1/02; vyhlásená 27.12.2012  
http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.102/znenie-vyzvy-op-zasi-fsr-20112.1011 
 

 

 
Ukončenie prijímania žiadostí: 

28.02.2012 / 31.05.2013 / 31.10.2013 
 

 
 1.7 Využívanie poradenských služieb  

 
 Kód výzvy: 2012/PRV/26; vyhlásená 14.12.2012  
http://www.apa.sk/index.php?navID=422 
 

 

 
Ukončenie prijímania žiadostí: 

22.03.2013 
 

 
 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu  

 
 Kód výzvy: KaHR-31SP-1201; vyhlásená 21.12.2012  
http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-31sp-1201/139709s 
 

 

 
Ukončenie prijímania žiadostí: 

03.04.2013 
 

 
 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov  
 

   Kód výzvy: KaHR-111SP-1201; vyhlásená 21.12.2012 
   http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-111sp-1201/139710s 
 
 

 
Ukončenie prijímania žiadostí: 

03.04.2013 
 



 
 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Časť B  
 

   Kód výzvy: 2012/PRV/25; vyhlásená 14.12.2012 
   http://www.apa.sk/index.php?navID=421 
 

Ukončenie prijímania žiadostí: 
05.04.2013 

 
 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov  

 
 Kód výzvy: 2012/PRV/23; vyhlásená 14.12.2012  
http://www.apa.sk/index.php?navID=419 
 

 

 
 Ukončenie prijímania žiadostí: 

19.04.2013  
 

 
 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva  

 
 Kód výzvy: 2012/PRV/22; vyhlásená 14.12.2012 
 http://www.apa.sk/index.php?navID=418 
 

 

 
 Ukončenie prijímania žiadostí: 

03.05.2013  
 

 
 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Časť A  

 
 Kód výzvy: 2012/PRV/24; vyhlásená 14.12.2012 
 http://www.apa.sk/index.php?navID=420 
 

 

 
 Ukončenie prijímania žiadostí: 

17.05.2013  
 

 
 4.1a Regenerácia sídel, samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých 
povodňami  

 
 Kód výzvy: ROP-4.1a-2013/01; vyhlásená 31.01.2013 
 http://www.ropka.sk/aktualne-vyzvy/&id=45&page=1 
 
 
 

 

Ukončenie prijímania žiadostí: 
30.09.2013 priebežne 



 
 2.2.2 Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a 
inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov 
marginalizovaných skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu)  

 
 Kód výzvy: OP ZaSI – FSR - 2012/2.2/01; vyhlásená 28.09.2012 
 http://www.fsr.gov.sk/sk/vyzvy/op-zasi-fsr-20122.201/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-
financny-prispevok-op-zasi-fsr-20122.201 
 
 

 

Ukončenie prijímania žiadostí: 
31.10.2013 priebežne 

Malé granty  

Otvorený grantový program nadácie Slovenskej sporiteľne 
Pre oblasti: 

• Športu 
• Kultúry 
• Vzdelávania 
• Sociálnej pomoci a zdravia 

 
http://www.nadaciaslsp.sk/stranka/otvoreny-2013 
 

priebežne rok 2013 

O2 Think Big 
Malé projekty- vo výške 500 € 
Veľké projekty- vo výške do 2000 € 
http://www.o2thinkbig.sk/ 
 

Ukončenie prijímania žiadostí: 
05.03.2013 

Európa pre občanov- Akcia 4  Aktívna európska pamiatka 
http://www.europapreobcanov.sk/akcia-4-aktivna-europska-pamiatka/ 
 

Ukončenie prijímania žiadostí: 
1. jún  

(začiatok projektu medzi 1. decembrom v 
roku uzávierky a 31. májom roku po 

termíne) 

Európa pre občanov- Akcia 1 Aktívni občania pre Európu  
http://www.europapreobcanov.sk/akcia-1-aktivne-europske-obcianstvo/ 
 

Ukončenie prijímania žiadostí: 

Fáza 

1 
1. február 

projekty začínajúce medzi 

1. júnom v roku termínu a 



28. februárom v roku po 

termíne 

Fáza 

2 
1. jún 

projekty začínajúce medzi 

1. októbrom v roku 

termínu a 30. júnom v roku 

po termíne 

Fáza 

3 

1. 

september 

projekty začínajúce medzi 

1. januárom a 30. 

septembrom v roku po 

termíne 
 

Visegrad Fund- Small grants  
http://visegradfund.org/grants/small_grants/ 
 

Ukončenie prijímania žiadostí: 
1. marec 

1. jún 
1. september 
1. december  

Nadácia Slovenskej sporiteľne- Obce bližšie k Vám  
http://www.darca.sk/articles/view/126 
 

Ukončenie prijímania žiadostí: 
15.04.2013 

 

Informácie sú spracované z rôznych internetových zdrojov 

Údaje aktuálne k 18.03.2013 

 


