
Aktuálne výzvy – JÚN 2018

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov 
ministerstva

Operačný 
program/iný 
dokument

Prioritná os Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program
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. september 
2018

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

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program
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. augusta 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 program 
Ľudské zdroje

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

1.hodnotiace kolo
-10.07.2018

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

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 vnútra 
SR

Podpora aktivít 
v oblasti prevencie 
kriminality a boja 
proti kriminalite

Podpora aktivít 
subjektov pri 
zabezpečovaní 
prevencie

9.7.2018 http://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2018

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

1.hodnotiace 
kolo-29.6.2018

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

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program 
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/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-
predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-
vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-
intravilane-obci/

Ministerstvo 
hospodárstva SR

Operačný program 
Výskum a inovácie

Výzva zameraná na 
podporu inovácií 
prostredníctvom 
priemyselného 
výskumu a 
experimentálneho 
vývoja v rámci 
domény Digitálne 
Slovensko a 
kreatívny priemysel

projekty zamerané na 
dosiahnutie inovácie 
produktu alebo 
procesu

1.hodnotiace 
kolo-29.06.2018

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-
projekty/1842018_vyzva_opvai-mhdp2018122-17/

NADÁCIE, GRANTY 

Názov Program Uzávierka Ostatné informácie



nadácie
Nadácia 
Tatrabanky

Kvalita 
vzdelávania

15.06.2018 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-vzdelavania/

Nadácia ZSE Rozprúdime 
regióny

3.07.2018 https://www.nadaciazse.sk/projekt/rozprudime-regiony-2018

Nadácia pre deti 
Slovenska

Škola 
inkluzionistov

22.06.2018 https://www.skolainkluzionistov.sk/

Nadácia 
GRANVIA

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

23.07.2018 http://nadacia-granvia.sk/

Nadácia 
Volkswagen 
Slovakia

Nemčina do 
materských škôl

30.06.2018 http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/nemcina-do-materskych-skol/

Nadácia 
Volkswagen 
Slovakia

Technika hrou od 
základných škôl

30.06.2018 http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/technika-hrou-od-zakladnych-skol/

Nadácia Pontis Energia pre život 
2018

18.06.2018 http://www.nadaciapontis.sk/clanok/energia-pre-zivot-2018-podpori-organizacie-pri-rieseni-problematiky-
ludi-bez-domova/2742

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
Nadácia Pontis Grantová výzva 

Ekoobec2018-
Ekoškola na dosah!

15.06.2018 http://www.nadaciapontis.sk/clanok/grantova-vyzva-ekoobec-2018-ekoskola-na-dosah-je-otvorena/2741

Nadácia 
Volkswagen 
Slovakia

Rozvíjať 
technik(o)u

31.07.2018 http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-rozvijat-technikou/
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