
OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE 

Názov 
ministerstv

a 

Operačný 
program/iný 

dokument 

Prioritná 
os 

Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie 

Ministerstvo vnútra 
Slovenskej 
republiky 

Fond pre vnútornú 
bezpečnosť 

Špecifický cieľ 
2: Hranice 

Akcia 1: Jazykové 
školenia (Anglický, 
Ruský, Ukrajinský 
jazyk) 

13.4.2017 http://www.minv.sk/?vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-
grant-1  

Ministerstva 
kultúry Slovenskej 

republiky 

Fond na podporu 
umenia 

Výzva č.5  15.3.2017 http://fpu.sk/sk/vyzvy-2017/304-vyzva-c-5-2017  

Ministerstvo 
financií SR 

Dotácia z príjmov z 
odvodov 

  31.3.2017 http://dotacie.mfsr.sk/ziadost-o-dotaciu-informacie   

Ministerstvo 
financií SR 

Dotácia na 
individuálne potreby 

obcí 

  31.3.2017 http://dotacie.mfsr.sk/ziadost-o-dotaciu-informacie  

Ministerstvo 
kultúry SR 

Obnovme si svoj dom   18.4.2017 http://www.culture.gov.sk/aktuality-ministerstva-kultury-
36.html?id=806  

Ministerstvo 
životného 

prostredia SR - 
Slovenská inovačná 

a energetická 
agentúra 

Operačný program 
Kvalita životného 

prostredia 

Prioritná os: 4. 
Energeticky 
efektívne 
nízkouhlíkové 
hospodárstvo 
vo všetkých 
sektoroch 

Špecifický cieľ: 4.3.1 
Zníženie spotreby 
energie pri prevádzke 
verejných budov 

Otvorená výzva, 
1. kolo: 31.3.2017 

http://www.op-kzp.sk/wp-
content/uploads/2017/02/19_Vyzva_na-predkladanie---

oNFP.pdf  
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Ministerstvo 
životného 

prostredia SR - 
Slovenská inovačná 

a energetická 
agentúra 

Operačný program 
Kvalita životného 

prostredia 

Prioritná os: 1. 
Udržateľné 
využívanie 
prírodných 
zdrojov 
prostredníctvo
m rozvoja 
environmentál
nej 
infraštruktúry 

Špecifický cieľ: 1.2.3 
Vytvorenie východísk 
pre stanovenie 
opatrení smerujúcich k 
dosiahnutiu dobrého 
stavu podzemných a 
povrchových vôd 

Otvorená výzva, 
1. kolo: 30.4.2017 

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/17-vyzva-na-
predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-

zabezpecenie-spojitosti-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po1-
sc123-2017-17/  

Ministerstvo 
životného 
prostredia 
Slovenskej 
republiky 

Operačný program 
Kvalita životného 

prostredia 

Prioritná os 2: 
Adaptácia na 
nepriaznivé 
dôsledky 
zmeny klímy 
so zameraním 
na  
ochranu pred 
povodňami 
 

Špecifický cieľ: 2.1.1 
Zníženie rizika povodní 
a negatívnych 
dôsledkov zmeny klímy 

15.5.2017 http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/02/18-
vyzva-na-predkladanie-ZoNFP-211B.pdf  

Ministerstvo vnútra 
Slovenskej 
republiky 

Operačný program 
Ľudské zdroje 

Prioritná os 6:  
Technická  
vybavenosť  v  
obciach  s 
prítomnosťou  
marginalizova-
ných  
rómskych  
komunít 

6.1. Rast počtu 

rómskych domácností s 

prístupom k zlepšeným 

podmienkam bývania - 

Vybudovanie,  resp.  

dobudovanie  systému  

triedeného  zberu  

a odvozu komunálneho 
odpadu, Realizácia 
sanačných prác 
nelegálnych skládok, 
vrátane eliminácie  

nepriaznivých vplyvov 

nelegálnej skládky 

Otvorená výzva – 
1. kolo 28.3.2017 

http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyz
vy/februar_2017/Vyzva%20na%20odpady.pdf  

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/17-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-zabezpecenie-spojitosti-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po1-sc123-2017-17/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/17-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-zabezpecenie-spojitosti-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po1-sc123-2017-17/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/17-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-zabezpecenie-spojitosti-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po1-sc123-2017-17/
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/17-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-zabezpecenie-spojitosti-vodnych-tokov-s-kodom-opkzp-po1-sc123-2017-17/
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/02/18-vyzva-na-predkladanie-ZoNFP-211B.pdf
http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/02/18-vyzva-na-predkladanie-ZoNFP-211B.pdf
http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/februar_2017/Vyzva%20na%20odpady.pdf
http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/februar_2017/Vyzva%20na%20odpady.pdf


Ministerstva 
kultúry Slovenskej 

republiky 

Fond na podporu 
umenia 

Výzva č.6   http://fpu.sk/sk/vyzvy-2017/309-vyzva-c-6-2017  

 

Nadácie, granty: 

Názov nadácie Program  Uzávierka  Ostatné informácie  
Nadácie pre deti Slovenska Hodina deťom 31.3.2017 http://www.nds.sk/blog/oznamy/vyzva-18.-rocnika-grantoveho-

programu-hodina-detom/  

Karpatská nadácia Máme radi východ 2017 12.4.2017 http://karpatskanadacia.sk/wp-
content/uploads/2017/02/V%C3%BDzva_-
MAME_RADI_VYCHOD_2017.pdf  

Nadácia pre deti Slovenska Grantový program Dôvera 14.3.2017 http://www.nds.sk/blog/oznamy/vyzva-jarneho-kola-5.-rocnika-
grantoveho-programu-dovera/  

Nadácia VÚB Nádej - Umenie lieči a Dotyk lieči 20.3.2017 https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/pre-nadej/  
 

 
Medzinárodné, cezhraničné a iné programy: 
 

Názov programu - 
vyhlasovateľ 

Oprávnené aktivity 
 

Uzávierka Výška podpory 

Interreg V-A Poľsko – 
Slovensko 2014 – 2020 

       Ochrana a rozvoj prírodného a 
kultúrneho dedičstva cezhraničného 
územia, Rozvoj cezhraničného 
a celoživotného vzdelávania 

31.3.2017  http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/ii-vyzva-predkladanie-ziadosti-
poskytnutie-financneho-prispevku-mikroprojekty-ramci-stresneho-projektu-
veducim-p.html  
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