
Aktuálne výzvy – NOVEMBER 2018

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov 
ministerstva

Operačný 
program/iný 
dokument

Prioritná os Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

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

8.1.2019 http://www.mpsr.sk/index.php?
navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13533

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

31.01.2019 https://www.minedu.sk/data/att/13748.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

17.01.2019 https://www.minedu.sk/data/att/13746.pdf

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 

Integrovaný 
regionálny 

2 – Ľahší prístup k 
efektívnym a 2.2 – Investovanie do 

8.01.2019 http://www.mpsr.sk/index.php?
navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13533



a rozvoja vidieka 
SR

operačný program kvalitnejším 
verejným službám vzdelania, školení a 

odbornej prípravy, 
zručností a 
celoživotného 
vzdelávania 
prostredníctvom 
vývoja vzdelávacej a 
výcvikovej 
infraštruktúry

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka 
SR

Integrovaný 
regionálny 
operačný program

 2 – Ľahší prístup k 
efektívnym a 
kvalitnejším 
verejným službám

2.1 – Investície do 
zdravotníckej a 
sociálnej 
infraštruktúry, ktoré 
prispievajú k 
celoštátnemu, 
regionálnemu a 
miestnemu rozvoju, 
znižujú nerovnosť z 
hľadiska zdravotného 
postavenia, 
podporujú sociálne 
začleňovanie 
prostredníctvom 
lepšieho prístupu k 
sociálnym, kultúrnym 
a rekreačným 
službám a prechod z 
inštitucionálnych 
služieb na komunitné

7.02.2019 http://www.mpsr.sk/index.php?
navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13552

Ministerstvo 
životného 
prostredia SR

Operačný program 
Kvalita životného 
prostredia

1. Udržateľné 
využívanie 
prírodných zdrojov 
prostredníctvom 
rozvoja 
environmentálnej 
infraštruktúry

 1.4.1 Zníženie 
znečisťovania 
ovzdušia a zlepšenie 
jeho kvality

31.01.2019 http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/45-vyzva-na-
predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-
nahradu-zastaranych-spalovacich-zariadeni-vo-verejnych-
budovach-za-nizkoemisne-s-vynimkou-oze/

Ministerstvo práce, Operačný program  3.1 Prístup 
 3.1.1 Zvýšiť 

7.01.2019 https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-



sociálnych vecí 
a rodiny SR

Ľudské zdroje 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 
podpory mobility 
pracovnej sily 

zamestnanosť, 
zamestnateľnosť a 
znížiť 
nezamestnanosť s 
osobitným dôrazom 
na dlhodobo 
nezamestnaných, 
nízko 
kvalifikovaných, 
starších a zdravotne 
postihnuté osoby 

projekty/vyzvy/op-lz-dop-20183.1.101

Ministerstvo vnútra 
SR

Operačný program 
Ľudské zdroje

 6. Technická 
vybavenosť v 
obciach s 
prítomnosťou 
marginalizovaných 
rómskych komunít

6.1 Poskytovanie 
podpory fyzickej, 
ekonomickej a 
sociálnej regenerácie 
zanedbaných komunít 
v mestských a 
vidieckych oblastiach

22.02.2019 http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-
ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-
zamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-predskolskych-
zariadeni-oplz-po6-sc612-2018-1

NADÁCIE, GRANTY 

Názov nadácie Program Uzávierka Ostatné informácie
Fond na podporu umenia

Výzva č. 4/2019
17.12.2018 http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-

2019/496-vyzva-c-4-2019



Audiovizuálny fond Výzva č. 1/2019 Počas trvania výzvy http://www.avf.sk/vyzvy/challenge12019.aspx
Poštová banka Nápad pre školy 15.01.2019 https://www.napadpreskoly.sk/media/1608316/brozura_napad_final.pdf
Nadácia Volswagen 
Slovakia

S Nadáciou v pohybe 15.11.2018 https://www.nadacia-volkswagen.sk/zapojte-sa-do-projektu-s-nadaciu-v-pohybe/

Fond na podporu kultúry 
národnostných menšín

Výzva č. 1/2019 Fondu na 
podporu národnostných 
menšín

3.12.2018 http://www.kultminor.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy-2019

Karpatská nadácia Active Citizens Fund - 
Slovakia

22.01.2019 http://karpatskanadacia.sk/2018/10/otvorenie-grantovej-schemy-active-citizens-
fund-slovakia/

Nadácia Tesco Vy rozhodujete, my 
pomáhame

18.11.2018 https://tesco.sk/img/tescoce_ychwh_sk/ychwh/footer/files/Grantova-vyzva-Vy-
rozhodujete-my-pomahame-01-10-2018.pdf
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