
Aktuálne výzvy – január 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

Otvorená výzva, 
1. kolo 23.4.2018

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=edb91f4d-af59-4c12-
85b2-cb24ad4a4071

Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí 
a rodiny SR

Operačný program 
Ľudské zdroje

3.1 Prístup 
uchádzačov o 
zamestnanie a 
neaktívnych osôb k 
zamestnaniu 
vrátane dlhodobo 
nezamestnaných a 
osôb, ktoré sú 
vzdialené od trhu 
práce, ako aj 
miestne iniciatívy v 
oblasti 
zamestnávania a 
podpora mobility 
pracovnej sily

3.1.1 Zvýšiť 
zamestnanosť, 
zamestnateľnosť a 
znížiť 
nezamestnanosť s 
osobitným dôrazom 
na dlhodobo 
nezamestnaných, 
nízko 
kvalifikovaných, 
starších a zdravotne 
postihnuté osoby. 
3.1.2 Zlepšiť prístup 
na trh práce 
uplatnením účinných 
nástrojov na podporu 
zamestnanosti, 
vrátane podpory 
mobility pre získanie 

Otvorená výzva, 
1. kolo 23.3.2018

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-
projekty/vyzvy/op-lz-dop-20173.1.13.1.201



zamestnania, 
samostatnej 
zárobkovej činnosti a 
aktivít vo vidieckych 
oblastiach.

Slovenská 
inovačná 
a energetická 
agentúra

Operačný program 
Kvalita životného 
prostredia

4. Energeticky 
efektívne 
nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo 
všetkých sektoroch

4.4.1 Zvyšovanie 
počtu miestnych 
plánov a opatrení 

súvisiacich s 
nízkouhlíkovou 

stratégiou pre všetky 
typy území

Otvorená výzva, 
1. kolo 
31.03.2018

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/35-vyzva-zamerana-na-
podporu-v-zavadzani-systemov-energetickeho-a-
environmentalneho-manazerstva-vratane-energetickych-
auditov-a-schemy-eu-pre-environmentalne-manazerstvo-a-
audit-emas-opkzp-po4-sc441/

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

Otvorená výzva, 
1. kolo 
31.03.2018

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/36-vyzva-zamerana-na-
vystavbu-zariadeni-vyuzivajucich-biomasu-prostrednictvom-
rekonstrukcie-a-modernizacie-existujucich-energetickych-
zariadeni-na-baze-fosilnych-paliv-opkzp-po4-sc411-2017-36/

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program 
Kvalita životného 
prostredia

3. Podpora riadenia 
rizík, riadenia 
mimoriadnych 
udalostí a odolnosti 
proti mimoriadnym 
udalostiam 
ovplyvneným 
zmenou klímy

3.1.2 Zvýšenie 
účinnosti 
preventívnych a 
adaptačných opatrení 
na elimináciu 
environmentálnych 
rizík (okrem 
protipovodňových 
opatrení)

Otvorená výzva, 
1.kolo 31.3.2018

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/37-vyzva-na-
predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-
prevenciu-prieskum-monitoring-a-sanacia-havarijnych-
zosuvov-s-kodom-opkzp-po3-sc312-2017-37/

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR

Dotácia Zabezpečiť príjem 
žiadostí o dotáciu od 
registrovaných 
žiadateľov v rámci 
programu PODPORA 
mládežníckych 
organizácií pre rok 
2018.

Do 2.2.2018 https://www.minedu.sk/data/files/7704_podpora-vyzva-
dotacie-2018.pdf

Ministerstvo Operačný program 1.Udržateľné 
1.1.1 Zvýšenie miery 

Otvorená výzva, http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/38-vyzva-na-



životného 
prostredia SR

Kvalita životného 
prostredia

využívanie 
prírodných zdrojov 
prostredníctvom 
rozvoja 
environmentálnej 
infraštruktúry

zhodnocovania 
odpadov so 
zameraním na ich 
prípravu na opätovné 
použitie a recykláciu 
a podpora 
predchádzania vzniku 
odpadov

I. kolo do 
15.5.2018

predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-
podporu-triedeneho-zberu-komunalnych-odpadov-pre-
podnikatelske-subjekty-podla-schemy-statnej-pomoci-
regionalna-investicna-po/

NADÁCIE, GRANTY 

Názov nadácie Program Uzávierka Ostatné informácie
Nadácia pre deti 
Slovenska

Bezpečne v komunite, 
bezpečne doma

29.1.2018 http://www.nds.sk/blog/aktuality/vyhlasujeme-3.-rocnik-grantoveho-programu-
bezpecne-v-komunite-bezpecne-doma/



Nadácia VÚB Pomôžte svojej komunite 
(zamestnanecká grantová 
schéma 2018)

11.2.2018 https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/zamestnanecke-
projekty/zamestnanecke-granty.html

Nadácia poštovej banky Nápad pre folklór 25.3.2018 http://www.napadprefolklor.sk/media/1438989/grantovy-program-napad-pre-
folklor-2018.pdf

Fond na podporu umenia Výzva č.6/2018 Fondu na 
podporu umenia

14.2.2018 http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-
2018/399-vyzva-c-6-2018
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