
Aktuálne výzvy – OKTÓBER 2018

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov 
ministerstva

Operačný 
program/iný 
dokument

Prioritná os Opatrenie Uzávierka Bližšie informácie

Ministerstvo 
zdravotníctva SR

Integrovaný 
regionálny 
operačný program

2 Ľahší prístup k 
efektívnym a 
kvalitnejším 
verejným službám

 2.1.2 Modernizovať 
zdravotnícku 
infraštruktúru za 
účelom integrácie 
primárnej zdravotnej 
starostlivosti

23.11.2018 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=13324

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Rybné 
hospodárstvo

2 Podpora 
akvakultúry, ktorá 
je environmentálne 
udržateľná, 
efektívne využíva 
zdroje, je inovačná, 
konkurencieschopn
á a založená na 
znalostiach

Zlepšenie 
konkurencieschopnos
ti a životaschopnosti 
podnikov 
akvakultúry, vrátane 
zlepšenia 
bezpečnostných a 
pracovných 
podmienok, najmä v 
MSP

31.10.2018 http://www.mpsr.sk/sk/index.php?
navID=1&navID2=1&sID=43&id=13398

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Rybné 
hospodárstvo

2 Podpora 
akvakultúry, ktorá 
je environmentálne 
udržateľná, 
efektívne využíva 
zdroje, je inovačná, 
konkurencieschopn
á a založená na 
znalostiach

Zlepšenie zdravia a 
dobrých životných 
podmienok zvierat

31.10.2018 http://www.mpsr.sk/sk/index.php?
navID=1&navID2=1&sID=43&id=13400

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Rybné 
hospodárstvo

 2 Podpora 
akvakultúry, ktorá 
je environmentálne 
udržateľná, 

Modernizácia 
existujúcich 
akvakultúrnych 

31.10.2018 http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=13399



efektívne využíva 
zdroje, je inovačná, 
konkurencieschopn
á a založená na 
znalostiach

prevádzok

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Rybné 
hospodárstvo

2.3 Ochrana a 
obnova vodnej 
biodiverzity a 
posilnenie 
ekosystémov 
týkajúcich sa 
akvakultúry a 
podpora 
akvakultúry, ktorá 
efektívne využíva 
zdroje

Znižovanie 
negatívneho vplyvu 
alebo zvyšovanie 
pozitívneho vplyvu 
na ŽP a zvyšovanie 
efektívnosti 
využívania zdrojov

31.10.2018 http://www.mpsr.sk/hu/index.php?
navID=1226&navID2=1226&sID=43&id=13403

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Rybné 
hospodárstvo

 2 Podpora 
akvakultúry, ktorá 
je environmentálne 
udržateľná, 
efektívne 
využíva zdroje, je 
inovačná, 
konkurencieschopn
á a založená na 
znalostiach

 Zvyšovanie kvality 
produktov alebo ich 
pridanej hodnoty

31.10.2018 http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=13401

Rybné 
hospodárstvo

 2 Podpora 
akvakultúry, ktorá 
je environmentálne 
udržateľná, 
efektívne 
využíva zdroje, je 
inovačná, 
konkurencieschopn
á a založená na 
znalostiach

 Zvyšovanie kvality 
produktov alebo ich 
pridanej hodnoty

31.10.2018 http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1&id=13401



NADÁCIE, GRANTY 

Názov nadácie Program Uzávierka Ostatné informácie
Nadácia Slovenskej 
sporiteľne Grantový program 

mamnato

17.10.2018 https://mamnato.sk/grant/

Medzinárodný 
vyšehradský fond

Strategické granty https://www.visegradfund.org/apply/grants/strategic-grants/

Nadácia ZSE Dostaneme ťa do školy 22.10.2018 https://appa.sk/dostaneme-ta-do-skoly-2018/
Nadácia ZSE Búrame bariéry 22.10.2018 https://appa.sk/burame-bariery-2018/
Nadácia VÚB Komunitné granty 19.10.2018 https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/komunitne-granty/
SAIA,n.o. Štipendiá a cestovné granty 31.10.2018 https://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-

ziadosti/uchadzaci-zo-sr/
Slovenská agentúra 
životného prostredia

Program obnovy dediny 
2019

31.10.2018 http://www.obnovadediny.sk/dotacie/ronk-2019

Nadácia pre deti 
Slovenska

Jesenné kolo 6. ročníka 
Grantového programu 
Dôvera

11.10.2018 http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/jesenne-kolo-6--rocnika-grantoveho-
programu-dovera.htm

Karpatská nadácia ,,T“ for all, all for ,,T“ 21.10.2018 http://karpatskanadacia.sk/2018/09/vyzva-grantoveho-programu-t-for-all-all-for-
t-pre-2019-otvorena/

Nadácia VÚB Hosťujúci zahraničný 
profesor 2018

31.10.2018 https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/hostujuci-profesor/

Fond na podporu umenia Výzva č.1/2019 Fond na 
podporu umenia

11.10.2018 http://www.fpu.sk/attachments/article/463/Vyzva_1_2019.pdf
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