
OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE 

Názov 
ministerstv

a 

Operačný 
program/iný 

dokument 

Prioritná 
os 

Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie 

Ministerstvo 
zahraničných vecí a 

európskych 
záležitostí 
Slovenskej 
republiky 

Dotácie v oblasti 
medzinárodných 

vzťahov a zahraničnej 
politiky 

  24.2.2017 https://www.mzv.sk/ministerstvo/dotacie_zo_statneho_roz
poctu-

dotacie_v_oblasti_medzinarodnych_vztahov_a_zahranicnej_
politiky  

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí 

a rodiny SR 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

4.2 Zlepšenie 
prístupu k 
cenovo 
prístupným, 
trvalo 
udržateľným a 
kvalitným 
službám 
vrátane 
zdravotnej 
starostlivosti a 
sociálnych 
služieb  

4.2.1. Prechod z 
inštitucionálnej na 
komunitnú 
starostlivosť - Podpora 
výkonu opatrení 
sociálnoprávnej 
ochrany detí a 
sociálnej kurately v 
prirodzenom rodinnom 
prostredí 

Otvorená výzva – 
I. kolo 22.3.2017 

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-
projekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.103  

Ministerstvo 
školstva, vedy, 

výskumu a športu 
Slovenskej 
republiky 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

1. Zníženie a 
zabránenie 
predčasného 
skončenia 
školskej 
dochádzky...  

1.1.1 Zvýšiť  
inkluzívnosť  a  rovnaký  
prístup  ku  kvalitnému  
vzdelávaniu  a 

zlepšiť výsledky a 
kompetencie detí 
a žiakov - V základnej 
škole úspešnejší 

Otvorená výzva – 
I. kolo 22.3.2017 

http://www.minedu.sk/30122016-vyzva-na-predkladanie-
ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-

inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12016dop111-01/  
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Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí 

a rodiny SR 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

2.1 Trvalo 
udržateľná 
integrácia 
mladých ľudí, 
najmä tých, 
ktorí nie sú 
zamestnaní, 
ani nie sú v 
procese 
vzdelávania 
alebo 
odbornej 
prípravy, na 
trh práce 

2.1.1 Zavedením 
záruky pre mladých 
nezamestnaných ľudí 
(UoZ), ktorí patria k 
NEET, zvýšiť 
zamestnanosť, 
zamestnateľnosť a 
účasť mladých ľudí na 
trhu práce - Podpora 
vstupu vybraných 
skupín mladých ľudí na 
trh práce 

Otvorená výzva – 
I. kolo 1.3.2017 

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-
projekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.1011  

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí 

a rodiny SR 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

4.2. Zlepšenie 
prístupu k 
cenovo 
prístupným, 
trvalo 
udržateľným a 
kvalitným 
službám 
vrátane 
zdravotnej 
starostlivosti a 
sociálnych 
služieb 
všeobecného 
záujmu 

4.2.1. Prechod z 
inštitucionálnej na 
komunitnú 
starostlivosť - Podpora 
výkonu opatrení 
sociálnoprávnej 
ochrany detí a 
sociálnej kurately v 
náhradnom rodinnom 
prostredí 

Otvorená výzva – 
I. kolo 15.3.2017 

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-
projekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.102  
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Nadácie, granty: 

Názov nadácie Program  Uzávierka  Ostatné informácie  
Raiffeisen banka Gesto pre mesto 15.2.2017 https://www.gestopremesto.sk/  

Nadácia VÚB Zamestnanecká grantová schéma 
2017 

10.2.2017 https://www.nadaciavub.sk/grantove-
programy/zamestnanecke-granty/  

Nadácia Volkswagen Slovakia Projekty zamestnancov  http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grant-
projekty-zamestnancov/  

 

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy: 
 

Názov programu - 
vyhlasovateľ 

Oprávnené aktivity 
 

Uzávierka Výška podpory 

Európsky kontaktný bod „“      Európa pre občanov 1.3.2017  https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding_en  

Interreg Europe   http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/343/third-call-opens-in-
march/  
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