
OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE 

Názov 
ministerstva 

Operačný 
program/iný 

dokument 

Prioritná os Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie 

Ministerstvo 
vnútra Slovenskej 

republiky 

Operačný program 
Kvalita životného 

prostredia 

3   Podpora 
riadenia rizík, 
riadenia 
mimoriadnych 
udalostí a odolnosti 
proti mimoriadnym 
udalostiam 
ovplyvneným 
zmenou klímy 

3.1.1 Zvýšenie 
úrovne pripravenosti 
na zvládanie 
mimoriadnych 
udalostí 
ovplyvnených 
zmenou klímy 

Otvorená výzvy, 
1.kolo 31.08.2017 

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/07/Vyzva-
311B1.pdf  

Ministerstvo 
vnútra Slovenskej 

republiky 

Dotačná schéma Podpora sociálnych 
a kultúrnych 
potrieb a riešenia 
mimoriadne 
nepriaznivých 
situácií rómskej 
komunity.  

 14.8.2017 http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=urad-
splnomocnenca-vyhlasil-vyzvu-na-predkladanie-projektov-k-

dotacnej-scheme  

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka 

Slovenskej 
republiky 

IROP 4 – Zlepšenie 
kvality života v 
regiónoch s 
dôrazom na životné 
prostredie 

4.2.1 - Zvýšenie 
podielu obyvateľstva 
so zlepšeným 
zásobovaním pitnou 
vodou a odvádzanie a 
čistenie odpadových 
vôd verejnou 
kanalizáciou bez 
negatívnych dopadov 
na životné prostredie 

Otvorená výzvy, 
1.kolo 26.09.2017 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&
sID=67&id=11782  
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Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka 

Slovenskej 
republiky 

IROP 1 – Bezpečná a 
ekologická doprava 
v regiónoch 

1.2.1 - Zvyšovanie 
atraktivity a 
konkurencieschopnos
ti verejnej osobnej 
dopravy 

21.8.2017 vyzva_na_predkladanie_ziadosti_o_nenavratny_financny_pr
ispevok_na_modernizaciu_vozidloveho_parku_autobusov_
mestskej_hromadnej_dopravy_kod_vyzvy_irop-po1-sc121-
2017-21.zip   

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej 
republiky 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

2 Iniciatíva na 
podporu 
zamestnanosti 
mladých ľudí 

2.1.1 Zavedením 
záruky pre mladých 
nezamestnaných ľudí 
(UoZ), ktorí patria  

K NEET, zvýšiť 
zamestnanosť, 
zamestnateľnosť a 

účasť mladých ľudí na 
trhu práce 

Otvorená výzvy, 
1.kolo 31.08.2017 

https://www.ia.gov.sk/data/files/pr_lohy_oplz_dop_2017_2
11_01_final/Vyzva_OP_LZ_DOP_2017_2_1_1_01_Aktivizacia

_a_podpora_mladych_NEET.pdf  

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej 
republiky 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

4 Sociálne 
začlenenie 

4.1.2 Prevencia a 

eliminácia všetkých 
foriem diskriminácie 

Otvorená výzvy, 
1.kolo 08.09.2017 

https://www.ia.gov.sk/data/files/OP_LZ_DOP_2017_4_1_2_
01/VYZVA_OP_LZ_DOP_2017_4.1.2_01.pdf  

 

Nadácie, granty: 

Názov nadácie Program  Uzávierka  Ostatné informácie  
Raiffeisen banka Gesto pre mesto - Podpora a 

rozvoj telesnej kultúry 
15.8.2017 https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-pre-

mesto/podpora-rozvoj-telesnej-kultury.html  

Raiffeisen banka Gesto pre mesto - Zachovanie 
kultúrnych hodnôt 

15.11.2017 https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-pre-
mestozachovanie-kulturnych-hodnot.html  

Nadácia ESET Podpora vzdelania, ochrana 
zdravia a charita, ostatné 
filantropické projekty 

18.9.2017 https://www.nadaciaeset.sk/pre-ziadatelov.html  

Nadácia Volkswagen Slovakia Zelené vzdelávanie 10.10.2017 http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-
program-zelene-vzdelavanie/  
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Medzinárodné, cezhraničné a iné programy: 
 

Názov programu - 
vyhlasovateľ 

Program 
 

Uzávierka Bližšie informácie 

Kreatívna Európa              Europa Cinemas 15.9.2017 http://www.cedslovakia.eu/clanky/europa-cinemas-1  
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