
Aktuálne výzvy – JÚL 2018

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov 
ministerstva

Operačný 
program/iný 
dokument

Prioritná os Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný Kvalita 
životného 
prostredia

2. Adaptácia na 
nepriaznivé 
dôsledky zmeny 
klímy so 
zameraním na 
ochranu pred 
povodňami

2.1.1 Zníženie rizika 
povodní a 
negatívnych 
dôsledkov zmeny 
klímy

1. hodnotiace 
kolo 31.07.2018

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/
2018/04/40_vyzva_na_predkladanie_ZoNFP_2-1-1-
C_vodozadrzne_opatrenia2.pdf

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný Kvalita 
životného 
prostredia

1. Udržateľné 
využívanie 
prírodných zdrojov 
prostredníctvom 
rozvoja 
environmentálnej 
infraštruktúry

1.2.1 Zlepšenie 
odvádzania a čistenia 
komunálnych 
odpadových vôd v 
aglomeráciách nad 2 
000 EO v zmysle 
záväzkov SR voči EÚ

1. hodnotiace 
kolo 15.09.2018 

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/
2018/06/000_43_vyzva_kanliz--cie_--OV.pdf

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný Kvalita 
životného 
prostredia

 2. Adaptácia na 
nepriaznivé 
dôsledky zmeny 
klímy so 
zameraním na 
ochranu pred 
povodňami

2.1.1 Zníženie rizika 
povodní a 
negatívnych 
dôsledkov zmeny 
klímy

1. hodnotiace 
kolo 15.08.2018

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2018/06/42.V--
zva_OPKZP_PO2-SC211-2018-423.pdf

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR

Operačný Kvalita 
životného 
prostredia

1. Vzdelávanie
1.1.1 Zvýšiť 
inkluzívnosť a 
rovnaký prístup ku 
kvalitnému 
vzdelávaniu a zlepšiť 
výsledky a 

1. hodnotiace 
kolo 10.07.2018

https://www.minedu.sk/data/att/13208.pdf



kompetencie detí a 
žiakov

Slovenská 
inovačná 
a energetická 
agentúra

Operačný program 
Kvalita životného 
prostredia

4. Energeticky 
efektívne 
nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo 
všetkých sektoroch

4.1.1 Zvýšenie 
podielu 
obnoviteľných 
zdrojov energie na 
hrubej konečnej 
energetickej spotrebe 
SR

1. hodnotiace 
kolo 31.08.2018

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/41-vyzva-zamerana-na-
vystavbu-zariadeni-na-vyuzitie-aerotermalnej-
hydrotermalnej-alebo-geotermalnej-energie-vyrobu-a-
energeticke-vyuzivanie-skladkoveho-plynu-a-plynu-z-
cistiarni-odpadovych-vod/

Ministerstvo 
hospodárstva SR

Operačný program 
Výskum a inovácie

1 Podpora 
výskumu, vývoja a 
inovácií

1.2.2 Rast výskumno-
vývojových a 
inovačných kapacít v 
priemysle a službách

2. hodnotiace 
kolo 31.08.2018

https://www.opvai.sk/media/99341/vyzva.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 

1. hodnotiace 
kolo 15.11.2018

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



finančného 
príspevku - Malé 
zlepšenia eGov 
služieb

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

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 GRANVIA Projekty sociálnej inklúzie 
a projekty, ktoré 
prispievajú k potláčaniu 
rôznych foriem sociálnej 
exklúzie

23.07.2018 http://nadacia-granvia.sk/

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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