
OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE 

Názov 
ministerstv

a 

Operačný 
program/iný 

dokument 

Prioritná 
os 

Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie 

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 

Otvorená výzva – 
I. kolo 15.2.2017 

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-
projekty/vyzvy/op-lz-dop-20164.2.101  

 Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 

Integrovaný 
regionálny operačný 

program 

1 – Bezpečná 
a ekologická 
doprava 
v regiónoch 

  1.1 - Zlepšenie 
dostupnosti k 
infraštruktúre TEN-T a 
cestám I. triedy s 
dôrazom na  
rozvoj multimodálneho 
dopravného systému 

Otvorená výzva – 
I. kolo 28.2.2017 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=10840  

Ministerstvo vnútra 
Slovenskej 
republiky 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

6. Technická 
vybavenosť v 
obciach s 
prítomnosťou 
marginalizova
ných 

6.1. Rast počtu 
rómskych domácností s 

prístupom k zlepšeným 
podmienkam bývania 

 

Otvorená výzva – 
I. kolo 10.3.2017 

http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-
ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-
zamerana-na-podporu-pristupu-k-pitnej-vode-oplz-po6-

sc611-2016-3  
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rómskych  
komunít  
 

Ministerstva 
spravodlivosti 

Slovenskej 
republiky 

Dotácie zamerané na 
presadzovanie, 

podporu a ochranu 
ľudských práv a 

slobôd. 

  6.2.2017 http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Dotacie/vyz
va_2017.aspx  

Environmentálny 
fond 

Činnosť C4 
Sanácia miest s 

nezákonne 
umiestneným 

odpadom 
 

  15.3.2017 http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/Formular/Prirucky
%20a%20specifikacie/Roz%C5%A1%C3%ADrenie_Specifikaci

a_cinnost_C4_2017.pdf  

Environmentálny 
fond 

Činnosť L3  
 Zvyšovanie 
energetickej 

účinnosti existujúcich 
verejných budov 

vrátane zatepľovania 

  15.3.2017 http://www.envirofond.sk/_img/Ziadosti/Formular/Prirucky
%20a%20specifikacie/Rozšírenie_Specifikacia_cinnost_L3_20

17.pdf  

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí 

a rodiny SR 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

2.1 Trvalo 
udržateľná 
integrácia 
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 

22.2.2017 https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-
projekty/vyzvy/op-lz-dop-20162.1.102  

Ministerstvo 
školstva, vedy, 

výskumu a športu 
Slovenskej 
republiky 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

1 
Vzdelávanie 
 

1.1.1 Zvýšiť 
inkluzívnosť a rovnaký 
prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu a zlepšiť 
výsledky a 

13.2.017 http://www.minedu.sk/data/att/10833.pdf  
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kompetencie detí a 

žiakov 

1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ 
vzdelávania a rozvoj 
ľudských zdrojov v 
oblasti výskumu a 
vývoja s cieľom 
dosiahnuť prepojenie 
VŠ vzdelávania s 
potrebami trhu práce 

 Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 

Integrovaný 
regionálny operačný 

program 

1 – Bezpečná 
a ekologická 
doprava 
v regiónoch 

1.2.2. – Zvýšenie 
atraktivity a prepravnej 
kapacity nemotorovej 
dopravy 
(predovšetkým 
cyklistickej dopravy) na 
celkovom počte 
prepravených osôb 

Otvorená výzva – 
I. kolo 21.3.2017 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&
sID=67&id=10954  

 Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 

Integrovaný 
regionálny operačný 

program 

2 – Ľahší 
prístup 
k efektívnym 
a kvalitnejším 
verejným 
službám 

2.2.2 – Zlepšenie 
kľúčových kompetencií 
žiakov základných škôl 

Otvorená výzva – 
I. kolo 15.5.2017 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&
sID=67&id=10957  

 Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 

Integrovaný 
regionálny operačný 

program 

2 – Ľahší 
prístup 
k efektívnym 
a kvalitnejším 
verejným 
službám 

2.2.3 – Zvýšenie počtu 
žiakov stredných 
odborných škôl na 
praktickom vyučovaní 

Otvorená výzva – 
I. kolo 15.5.2017 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&
sID=67&id=10958  
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Nadácie, granty: 

Názov nadácie Program  Uzávierka  Ostatné informácie  
AXA Nadačný fond v Nadácii 
Pontis 

„Chceš rozvíjať svoj talent? 
Podporíme ťa!“ 

31.1.2017 http://www.nadaciapontis.sk/clanok/podporime-
cielavedomych-studentov/2104  

 

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy: 
 

Názov programu - 
vyhlasovateľ 

Oprávnené aktivity 
 

Uzávierka Výška podpory 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR 

„“IIINTERREG V-A Slovenská 
republika - Rakúsko 

Otvorené výzvy, 
I. kolá 28.2.2017 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=10886, 
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=10884, 
 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=10883  
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