
Aktuálne výzvy – SEPTEMBER 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 
životného 
prostredia SR

Operačný program 
Kvalita životného 
prostredia

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

2.1.1 Zníženie rizika 
povodní a 
negatívnych 
dôsledkov zmeny 
klímy

1. hodnotiace 
kolo 15.10.2018

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/44-vyzva-na-
predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-
aktualizaciu-map-povodnoveho-ohrozenia-a-map-
povodnoveho-rizika-a-aktualizaciu-planov-manazmentu-
povodnovych-rizik/

Ministerstvo 
zdravotníctva 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 

23.11.2018 http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/integracia-primarnej-
zdravotnej-starostlivosti-formou-budovania-centier-
integrovanej-zdravotnej-starostlivosti.htm



sociálnym, kultúrnym 
a rekreačným
službám a prechod z 
inštitucionálnych 
služieb na komunitné

Ministerstvo vnútra 
SR

Operačný program 
Ľudské zdroje Zvýšenie 

zamestnanosti a 
zamestnateľnosti ľudí 
žijúcich v prostredí 
MRK poskytovaním 
miestnej občianskej 
poriadkovej služby v 
obciach s 
prítomnosťou MRK

21.09.2018 http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-
ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-
zamerana-na-miestne-obcianske-poriadkove-sluzby-mops-v-
obciach-s-pritomnostou-mrk-oplz-po5-2018-1

Výskumná 
agentúra

Operačný program 
výskum a inovácie

1 Podpora 
výskumu, vývoja a 
inovácií

 1.2.1 Zvýšenie 
súkromných 
investícií 
prostredníctvom 
spolupráce 
výskumných 
inštitúcií a 
podnikateľskej sféry

14.12.2018 https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-
projekty/opvai-vadp2018121-04/

Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR

Operačný program 
Integrovaná 
infraštruktúra

 7, Informačná 
spoločnosť  Rozšírenie 

širokopásmového 
pripojenia a 
zavádzanie 
vysokorýchlostných s
ietí a podpory 
zavádzania 
nastupujúcich 
technológií a sietí pre 
digitálne
hospodárstvo

1. Hodnotiace 
kolo 13.11.2018

http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/wifi-pre-teba.htm

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Integrovaný 
regionálny 
operačný program

2 – Ľahší prístup k 
efektívnym a 
kvalitnejším 

2.2 – Investovanie do 
vzdelania, školení a 

27.09.2018 http://www.mpsr.sk/index.php?
navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13201



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

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

INTERREG V-A 
SR-ČR

3: ROZVOJ 
MIESTNYCH 
INICIATÍV

5. Podpora právne a 
administratívnej 
spolupráce a 
spolupráce medzi 
občanmi a 
inštitúciami 

27.09.2018 http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/vyzva-o-nfp-c--interreg-
v-a-sk-cz-2018-08.htm

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

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.

20.12.2018 http://www.mpsr.sk/index.php?
navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13046

Ministerstvo 
pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka

Integrovaný 
regionálny 
operačný program

1.Bezpečná a 
ekologická doprava 
v regiónoch

1.2 - Vývoj a 
zlepšovanie 

19.09.2018 http://www.mpsr.sk/index.php?
navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13154



ekologicky 
priaznivých, vrátane 
nízkohlukových, a 
nízkouhlíkových 
dopravných systémov 
vrátane 
vnútrozemských 
vodných ciest a 
námornej dopravy, 
prístavov, 
multimodálnych 
prepojení a letiskovej 
infraštruktúry v 
záujme podpory 
udrţateľnej 
regionálnej a 
miestnej mobility

Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR

Operačný program 
Integrovaná 
infraštruktúra

Výzva na 
predkladanie 
Žiadostí o 
poskytnutie 
nenávratného 
finančného 
príspevku - 
Migrácia ISVS do 
IaaS

1. hodnotiace 
kolo 15.11.2018

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=59eaf0e9-7cd8-4f44-
b070-fd7ffe299da0

Ministerstvo 
dopravy a výstavby 
SR

Operačný program 
Integrovaná 
infraštruktúra

Výzva na 
predkladanie 
Žiadostí o 
poskytnutie 
nenávratného 
finančného 
príspevku - 
Manažment údajov 
inštitúcie verejnej 
správy

1. hodnotiace 
kolo 15.11.2018

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=2fda83ea-e545-40ee-
be94-66b4bf1b43e9

Ministerstvo 
dopravy a výstavby 

Operačný program 
Integrovaná 

Výzva na 
predkladanie 

1. hodnotiace 
kolo 15.11.2018

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=519772b6-a118-4b29-
903f-5bf91dc696cb



SR infraštruktúra Žiadostí o 
poskytnutie 
nenávratného 
finančného 
príspevku - Malé 
zlepšenia eGov 
služieb

NADÁCIE, GRANTY 

Názov nadácie Program Uzávierka Ostatné informácie



Nadácia Orange
Grantový program e-Školy 

pre budúcnosť 2018/2019

3.10.2018 https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje/otvarame-grantovy-program-
e-skoly-pre-buducnost-2018-2019

Nadácia Pontis Meet and Code 2018! 15.09.2018 https://www.nadaciapontis.sk/clanok/grantova-vyzva-iniciativa-meet-and-code-
a-sutaz-meet-and-code-award-2018/2814

Fond na podporu umenia Výzva č. 11/2018 13.09.2018 http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-
2018/457-vyzva-c-11-2018

Nadácia Tatrabanky Viac umenia 28.09.2018 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/
Nadácia Tatrabanky E-Talent 2.11.2018 http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/
Nadácia EPH Vedátor 31.12.2018 https://nadaciaeph.sk/wp-content/uploads/2018/04/Program_Vedator_2018.pdf
EEA nadácia EEA nadácia v roku 2018 31.10.2018 https://www.eea.sk/nadacia/
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