
Aktuálne výzvy – AUGUST 2018

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov 
ministerstva

Operačný 
program/iný 
dokument

Prioritná os Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie

Ministerstvo vnútra 
SR

Operačný program 
Ľudské zdroje

5. Integrácia 
marginalizovaných 
rómskych komunít

 5.1.1.Zvýšiť 
vzdelanostnú úroveň 
príslušníkov 
marginalizovaných 
komunít, 
predovšetkým 
Rómov, na všetkých 
stupňoch vzdelávania 
s dôrazom na 
predprimárne 
vzdelávanie

10.08.2018 http://www.minv.sk/?narodny-projekt-prim-projekt-inkluzie-
v-materskych-skolach

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Integrovaný 
regionálny 
operačný program

2. Ľahší prístup k 
efektívnym a 
kvalitnejším 
verejným službám

2.1 - Investície do 
zdravotníckej a 
sociálnej 
infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 
celoštátnemu, 
regionálnemu a 
miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 
hľadiska zdravotného 
postavenia, 
podporujú sociálne 
začleňovanie 
prostredníctvom 
lepšieho prístupu k 
sociálnym, kultúrnym 
a rekreačným 
službám a prechod z 

20.12.2018 http://www.mpsr.sk/index.php?
navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13046



inštitucionálnych 
služieb na komunitné.

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Integrovaný 
regionálny 
operačný program

1.Bezpečná a 
ekologická doprava 
v regiónoch

1.2 - Vývoj a 
zlepšovanie 
ekologicky 
priaznivých, vrátane 
nízkohlukových, a 
nízkouhlíkových 
dopravných systémov 
vrátane 
vnútrozemských 
vodných ciest a 
námornej dopravy, 
prístavov, 
multimodálnych 
prepojení a letiskovej 
infraštruktúry v 
záujme podpory 
udrţateľnej 
regionálnej a 
miestnej mobility

19.09.2018 http://www.mpsr.sk/index.php?
navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13154

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR

PRIORITY 
mládežníckej 
politiky

Podpora sociálnej 
inklúzie mladých 
ľudí 
prostredníctvom 
projektov, ktoré sa 
zameriavajú na 
analýzu 
používaných a na 
vytvorenie nových 
nástrojov (resp. 
programov) s 
inkluzívnym 
prístupom pre deti a 
mládež

20.08.2018 https://www.minedu.sk/data/files/8108_priority-4-
2018_final.pdf



Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR

Operačný program 
Integrovaná 
infraštruktúra

Výzva na 
predkladanie 
Žiadostí o 
poskytnutie 
nenávratného 
finančného 
príspevku - 
Migrácia ISVS do 
IaaS

1. hodnotiace 
kolo 15.11.2018

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=59eaf0e9-7cd8-4f44-
b070-fd7ffe299da0

Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR

Operačný program 
Integrovaná 
infraštruktúra

Výzva na 
predkladanie 
Žiadostí o 
poskytnutie 
nenávratného 
finančného 
príspevku - 
Manažment údajov 
inštitúcie verejnej 
správy

1. hodnotiace 
kolo 15.11.2018

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=2fda83ea-e545-40ee-
be94-66b4bf1b43e9

Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR

Operačný program 
Integrovaná 
infraštruktúra

Výzva na 
predkladanie 
Žiadostí o 
poskytnutie 
nenávratného 
finančného 
príspevku - Malé 
zlepšenia eGov 
služieb

1. hodnotiace 
kolo 15.11.2018

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=519772b6-a118-4b29-
903f-5bf91dc696cb

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny SR

Operačný program 
Ľudské zdroje

4 Sociálne 
začlenenie 4.2.1 Prechod z 

inštitucionálnej na 
komunitnú 
starostlivosť

1. hodnotiace 
kolo 31.08.2018

https://www.ia.gov.sk/data/files/op_lz_2018_421_01/
Vyzva_OP_LZ_DOP_2018_4_2_1__01.pdf

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

PPA Výzva 
o poskytnutie 
podpory v lesnom 
hospodárstva na 
plnenie 

31.08.2018 http://www.apa.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-
poskytnutie-popdory-v-lesnom-hospodartsve-na-plnenie-
mimoprodukcnych-funkcii-lesov/8812



mimoprodukčných 
funkcií lesov

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

PPA Výzva 
o poskytnutie 
dotácie na účasť 
spracovateľa na 
výstave

31.08.2018 http://www.apa.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-
poskytnutie-dotacie-na-ucast-spracovatela-na-vystave/8832

NADÁCIE, GRANTY 

Názov nadácie Program Uzávierka Ostatné informácie
Fond na podporu umenia

Výzva č. 11/2018
13.09.2018 http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-

2018/457-vyzva-c-11-2018
Nadácia Volkswagen 
Slovakia

Budúcnosť aj s autizmom 13.09.2018 https://www.nadacia-volkswagen.sk/online-gp-bsa/

Raiffeisen BANK Gesto pre mesto 15.08.2018 https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-pre-mesto/podpora-rozvoj-telesnej-
kultury.html

Nadácia Tatrabanky Viac umenia 28.09.2018 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/
Nadácia Tatrabanky E-Talent 2.11.2018 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/
Nadácia EPH Vedátor 31.12.2018 https://nadaciaeph.sk/wp-content/uploads/2018/04/Program_Vedator_2018.pdf
EEA nadácia EEA nadácia v roku 2018 31.10.2018 https://www.eea.sk/nadacia/
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