
Aktuálne výzvy – máj 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

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

Zníženie rizika 
povodní 
a negatívnych 
dôsledkov zmeny 
klímy

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

Dosiahnutie inovácie 
produktu alebo 
procesu

Otvorená výzva
29.06.2018
 

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

Úrad vlády SR Operačný program 
Výskum a inovácie

Podpora výskumu, 
vývoja a inovácií

 Rozšírenie 
výskumnej a 
inovačnej 
infraštruktúry a 
kapacít na rozvoj 
excelentnosti v 
oblasti výskumu a 
inovácií a podpora
kompetenčných 
centier, najmä 
takýchto centier 
európskeho záujmu

1. hodnotiace 
kolo 31.05.2018

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/vyzva-na-podporu-
teamingovych-vyskumnych-centier-mimo-bsk-kod-opvai-
vadp2018113-04/

http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyzva-zamerana-na-podporu-inovacii-prostrednictvom-priemyselneho-vyskumu-a-experimentalneho-vyvoja-v-ramci-domeny-digitalne-slovensko-a-kreativny-priemysel.htm
http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyzva-zamerana-na-podporu-inovacii-prostrednictvom-priemyselneho-vyskumu-a-experimentalneho-vyvoja-v-ramci-domeny-digitalne-slovensko-a-kreativny-priemysel.htm
http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyzva-zamerana-na-podporu-inovacii-prostrednictvom-priemyselneho-vyskumu-a-experimentalneho-vyvoja-v-ramci-domeny-digitalne-slovensko-a-kreativny-priemysel.htm


Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program
Kvalita životného 
prostredia

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

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 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka 
SR

Operačný program Výzva na 
predkladanie 
žiadostí pre Malé 
a stredné podniky

1.06.2018 http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyzva-na-predkladanie-
ziadosti-pre-male-a-stredne-podniky---skhu-1801.htm

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR

Operačný program Obnova výchovy 
a vzdelávania vo 
vzdelávacích 
oblastiach 
Matematika a práca 
s informáciami 
a Človek a príroda 
na rok 2018

16.05.2018 http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/obnova-vychovy-a-
vzdelavania-vo-vzdelavacich-oblastiach-matematika-a-praca-
s-informaciami-a-clovek-a-priroda-na-rok-2018.htm

Ministerstvo 
školstva, vedy, 
výskumu a športu 
SR

Operačný program Priority 
mládežníckej 
politiky

Vytvárať podmienky 
pre dialóg a aktivity 
štruktúrovaného 
dialógu medzi 
tvorcami politík 
pre mládež a 
zástupcami mladých 
ľudí na národnej, 
regionálnej a 
miestnej úrovni. 

9.05.2018 https://www.minedu.sk/data/files/7939_priority-3-
2018_vyzva_sd_final.pdf

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program 
Kvalita životného 
prostredia

Energeticky 
efektívne 
nízkouhlíkové 
hospodárstvo vo 
všetkých sektoroch

Zvyšovanie počtu 
miestnych plánov a 
opatrení súvisiacich s 
nízkouhlíkovou 
stratégiou pre všetky 
typy územ

30.06.2018 http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/39-vyzva-zamerana-na-
podporu-nizkouhlikovych-strategii-pre-vsetky-typy-uzemi-
opkzp-po4-sc441-2018-39/

Ministerstvo 
školstva, vedy, 

Operačný program Výzva na 
predloženia žiadostí 

Zlepšenie kvality 
a funkčnosti 

15.05.2018 https://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-
poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-



výskumu a športu 
SR

o poskytnutie 
dotácia na rozvoj 
výchovy 
a vzdelávania 
žiakov v oblasti 
telesnej a športovej 
výchovy formou 
dostavby, 
rekonštrukcie alebo 
výstavby novej 
telocvične na rok 
2018

telocviční a zvýšenie 
učebných priestorov 
– telocviční určených 
na výchovno-
vzdelávací proces 
v oblasti telesnej 
a športovej výchovy

sportu-sr-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-
telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-
rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-na-rok-2018/

NADÁCIE, GRANTY 

Názov 
nadácie

Program Uzávierka Ostatné informácie

Férová nadácia Výzva zameraná na 
sponzorovanie 
individuálnych 
vedeckých 
štipendií 
a vedeckých 
konferencií v roku 
2019

10.09.2018 http://www.oecd.org/tad/crp/

EEA nadácia EEA nadácia 
v roku 2018

31.10.2018 https://www.eea.sk/nadacia/

Nadácia SPP SPPravme to 10.05.2018 http://www.nadaciaspp.sk/file/2176/Informacny%20text_Novy%20grantovy%20program_
%20FINAL.pdf

Nadácia Orange Spojme sa pre 
dobrú vec 2018

23.05.2018 https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje/premente-napady-na-krajsie-miesta-vo-vasom-okoli

Nadácia Pontis Ukážte s v dobrom 
svetle

14.05.2018 http://www.nadaciapontis.sk/clanok/zamestnanci-slovenskych-elektrarni-sa-mozu-ukazat-v-dobrom-
svetle-aj-tento-rok/2678

Nadácia 
Volkswagen 
Slovakia

Vzdelaním k 
integrácií

06.06.2018 http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-vzdelanim-k-integracii/



Nadácia 
Volkswagen 
Slovakia

Náučné chodníky 31.05.2018 http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/naucne-chodniky/

Fond na podporu 
umenia

Výzva č. 10/2018 
Fond na podporu 
umenia

20.05.2018 http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/428-vyzva-c-10-2018

Nadácia 
Tatrabanky

Viac dizajnu 04.09.2018 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-dizajnu/
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