
Aktuálne výzvy – JANUÁR 2019

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov 
ministerstva

Operačný 
program/iný 
dokument

Prioritná os Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR

Operačný program: 
Ľudské zdroje

1 Vzdelávanie 

1.3 Zlepšenie kvality, 
efektívnosti a 
prístupu k 
terciárnemu 
a ekvivalentnému 
vzdelávaniu s cieľom 
zvýšiť počet 
študujúcich a 
úroveň vzdelania, 
najmä v prípade 
znevýhodnených 
skupín

08. 02. 2019 https://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-
ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-
prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-
vysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program: 
Kvalita životného 
prostredia

1. Udržateľné 
využívanie 
prírodných zdrojov 
prostredníctvom 
rozvoja 
environmentálnej 
infraštruktúry

1.3.1 Zlepšenie stavu 
ochrany druhov a 
biotopov a posilnenie 
biodiverzity, najmä v 
rámci sústavy Natura 
2000

31. 03. 2019 http://www.op-kzp.sk/wp-
content/uploads/2018/12/49.vyzva_na_predkladanie_ZoNFP
_realiz.dok_.star_.pdf

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka 
SR

Integrovaný 
regionálny 
operačný program

2 – Ľahší prístup k 
efektívnym a 
kvalitnejším 
verejným službám

2.2 – Investovanie do 
vzdelania, školení a 
odbornej prípravy, 
zručností a 
celoživotného 
vzdelávania 
prostredníctvom 
vývoja vzdelávacej a 
výcvikovej 

01. 03. 2019 http://www.partnerskadohoda.gov.sk/bvyzva-na-
predkladanie-pz-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-
odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-
po2-sc223-pz-2018-12/



infraštruktúry
Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program: 
Kvalita životného 
prostredia

4. Energeticky 
efektívne 
nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo 
všetkých sektoroch

 4.3.1 Zníženie 
spotreby energie pri 
prevádzke verejných 
budov

29. 03. 2019 http://www.op-kzp.sk/wp-
content/uploads/2018/12/Vyzva1.pdf

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program: 
Kvalita životného 
prostredia

 1. Udržateľné 
využívanie 
prírodných zdrojov 
prostredníctvom 
rozvoja 
environmentálnej 
infraštruktúry

 1.2.2 Zvýšenie 
spoľahlivosti úpravy 
vody odoberanej z 
veľkokapacitných 
zdrojov povrchových 
vôd v záujme 
zvýšenia bezpečnosti 
dodávky pitnej vody 
verejnými 
vodovodmi

28. 02. 2019 http://www.op-kzp.sk/wp-
content/uploads/2018/12/000_47_vyzva_upravne_vody.pdf

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program: 
Kvalita životného 
prostredia

4. Energeticky 
efektívne 
nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo 
všetkých sektoroch

4.2.1 Zníženie 
energetickej 
náročnosti a zvýšenie 
využívania OZE 
v podnikoch

28. 02. 2019 http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/46-vyzva-zamerana-na-
znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-
obnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4-
sc421-2018-46/

Úrad vlády SR Operačný program 
Technická pomoc

 1: Riadenie, 
kontrola a audit 
EŠIF

  Zabezpečiť 
stabilizáciu 
pracovníkov 
subjektov zapojených 
do systému riadenia, 
kontroly a auditu 
EŠIF

Otvorená https://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technicka-
pomoc-na-obdobie-2014-2020/

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR

Komunita mladých  Podpora 
mikroprojektov na 
miestnej úrovni

Podpora aktivít 
zameraných na 
implementáciu 
opatrení 
definovaných 
v strategickom 

18.02.2019 https://www.minedu.sk/data/files/8409_komunita_iii_2019-
vyzva_final.pdf



dokumente pre prácu 
s mládežouna 
miestnej úrovni

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR

Priority 
mládežníckej 
politiky

Podpora aktivít 
zameraných na 
napĺňanie 
priorít mládežníckej 
politiky 
obsiahnutých v 
Stratégii Slovenskej 
republiky pre 
mládež na roky 
2014 – 2020 
prostredníctvom 
projektovej 
činnosti.

  
18.02.2019 https://www.minedu.sk/data/files/8405_priority_1_2019-

vyzva-_final.pdf

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR

Operačný program 
Ľudské zdroje

 Vysoká škola pre 
prax Výzva na 

predkladanie žiadostí 
o nenávratný 
finančný príspevok 
na podporu 
prepojenia 
vysokoškolského 
vzdelávania s 
potrebami praxe - 
Vysoká škola pre 
prax

8.02.2019 https://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-
ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-
prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-
vysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program: 
Kvalita životného 
prostredia

  1. Udržateľné 
využívanie 
prírodných 
zdrojov 
prostredníctvom 
rozvoja 
environmentálnej 
infraštruktúry

1.3.1 Zlepšenie 
stavu ochrany 
druhov a biotopov a 
posilnenie 
biodiverzity, najmä 
v rámci sústavy 
Natura 2000

31.03.2019 http://www.op-kzp.sk/wp-
content/uploads/2018/12/49.vyzva_na_predkladanie_ZoNFP
_realiz.dok_.star_.pdf



Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka 
SR

Integrovaný 
regionálny 
operačný program

 2 – Ľahší prístup 
k efektívnym a 
kvalitnejším 
verejným službám

 2.2 – Investovanie 
do vzdelania, 
školení a odbornej 
prípravy, zručností 
a celoživotného 
vzdelávania 
prostredníctvom 
vývoja vzdelávacej 
a výcvikovej 
infraštruktúry

1.03.2019 http://www.partnerskadohoda.gov.sk/bvyzva-na-
predkladanie-pz-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednych-
odbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-irop-
po2-sc223-pz-2018-12/



NADÁCIE, GRANTY 

Názov nadácie Program Uzávierka Ostatné informácie
Fond na podporu kultúry 
národnostných menšín Fond na podporu 

národnostných menšín

18.02.2019 http://www.kultminor.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy-2019/526-vyzva-c-5-2019

Nadácia Jednota COOP Program podpory 
lokálnych komunít

31.03.2019 https://www.coop.sk/sk/program-podpory-lokalnych-komunit

Nadácia Pointis Generácia 3.0 15.02.2019 https://www.generacia30.sk/otvarame-prihlasovanie-do-programu-generacia-30-
pre-rok-2019

Nadácia Tatrabanky E-talent 1.11.2019 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/
Nadácia Tatrabanky Viac umenia 27.09.2019 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/
Nadácia Tatrabanky Kvalita vzdelávania 24.05.2019 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalita-

vzdelavania/
Nadácia Tatrabanky Študenti do sveta 12.04.2019 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-do-

sveta/
Nadácia Tatrabanky Viac dizajnu 2019 28.02.2019 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-dizajnu/

Nadácia VÚB Pomôžte svojej komunite 
2019

15.02.2019 https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/zamestnanecke-granty/

Fond na podporu umenia Výzva č. 6/2019 11.02.2019 https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019

Karpatská nadácia Tu žijeme a pomáhame 10.02.2019 http://karpatskanadacia.sk/2018/11/ziskaj-podporu-pre-svoj-komunitny-projekt-
zamerany-na-deti-a-mladez/

Karpatská nadácia Active Citizens Fund-
Slovakia

1.02.2021 https://acfslovakia.sk/novinky/acf-otvoril-vyzvu-na-predkladanie-ziadosti-vo-
fonde-bilateralnej-spoluprace/

Audiovizuálny fond Výzva 1/2019 11.03.2019 http://www.avf.sk/vyzvy/challenge12019.aspx
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