Operačné programy, ministerstvá:
Názov
ministerstv
a

Operačný
program

Ministerstvo
zahraničných
vecí
a európskych
záležitostí

Prioritná os

Uzávier
ka

Výška
podpory v €

Oprávnený
žiadateľ

Dotácia:
a) presadzovanie,
podporu a ochranu
ľudských práv a
slobôd,
b) predchádzanie
všetkým formám
diskriminácie,
rasizmu, xenofóbie,
homofóbie,
antisemitizmu a
ostatným prejavom
intolerancie.

1.2.2016

5.000,- 50.000,- EUR

Ministerstvo
financií SR

Dotácie na
rozpočtový rok
2016

31.3.2016

http://dotacie.
mfsr.sk/

-obec,
-vyšší územný celok,
-občianske združenie,
-nadácia,
-záujmové združenie právnických
osôb, ktoré je právnickou osobou,
-nezisková organizácia poskytujúca
všeobecne prospešné služby,
-neinvestičný fond so sídlom na
území Slovenskej republiky,
-registrovaná cirkev alebo
náboženská spoločnosť
-medzinárodná organizácia
registrovaná na území Slovenskej
republiky,
-rozpočtová organizácia alebo
príspevková organizácia, ktorej
zriaďovateľom je VUC alebo obec;,
-fyzická osoba, ktorá je občanom
Slovenskej republiky, má trvalý
pobyt na území Slovenskej
republiky a dovŕšila vek 18 rokov,
-Fyzická,právnická osoba
oprávnená na podnikanie s
miestom podnikania na území SR
http://dotacie.mfsr.sk/

Ministerstvo
vnútra SR

Dotácie zo štátneho
rozpočtu na
financovanie
projektov v oblasti
prevencie
kriminality pre rok
2016

14.1.2016

Max. 66.000,-

-

Slovenská
inovačná a
energetická
agentúra

OP Kvalita
životného
prostredia

Otvorená
výzva – I.
kolo do
15.1.2016

Alokácia
150.mil.

-

4. Energeticky
efektívne
nízkouhlíkové
hospodárstvo vo
všetkých sektoroch

Opatrenie

4.3.1 Zníženie
spotreby energie
pri prevádzke
verejných budov

-

Subjekty ústrednej
správy a verejnoprávne
ustanovizne
Subjekty územnej
samosprávy

Nadácie, dotácie, granty:
Názov nadácie

Program:

Uzávierka

Výška
podpory €

Fond na podporu umenia

Program 2 - Kultúrne podujatia, aktivity a
časopisy

8.1.2016

30.000,- 250.000,-

PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA:
Opatrenie
6 – Rozvoj
poľnohospodárskych
podnikov a
podnikateľskej činnosti,

Podopatrenie
6.1 – Pomoc na začatie
podnikateľskej činnosti
pre mladých
poľnohospodárov

Oprávnenosť
Mladý poľnohospodár
–
fyzická
alebo
právnická
osoba
(mikropodnik
alebo
malý podnik v zmysle
odporúčania Komisie
2003/361/ES), ktorá
vykonáva
poľnohospodársku
výrobu ako sústavnú a
samostatnú
činnosť
pod vlastným menom,
na
vlastnú
zodpovednosť a za
účelom
dosiahnutia
zisku, ktorý je hlavným
zdrojom jej príjmu,
ktorá v čase podania
ŽoNFP nemá viac ako
40
rokov,
má
zodpovedajúce
profesijné zručnosti a
schopnosti a prvýkrát
zakladá
poľnohospodársky
podnik
ako
jeho
najvyšší predstaviteľ.

Uzávierka
8.3.2016

Výška podpory €
50.000,-

5 – Obnova potenciálu
poľnohospodárskej
výroby poškodeného
prírodnými
katastrofami a
katastrofickými
udalosťami a zavedenie
vhodných
preventívnych opatrení

5.1 – Podpora na
investície do
preventívnych opatrení
zameraných na zníženie
následkov
pravdepodobných
prírodných katastrof,
nepriaznivých
poveternostných
udalostí a
katastrofických udalostí

Verejný subjekt, ak
preukáže
prepojenie
medzi
realizovanými
investíciami
a potenciálom
poľnohospodárskej
výroby
(Hydromeliorácie,
štátny podnik).

22.1.2016

500.000,- - 37.mil.

4 – Investície do
hmotného majetku

4.3 – Podpora na
investície do

Prijímateľ

5.2.2016

100.000,- - 500.000,-

finančnej

infraštruktúry
súvisiacej s vývojom,
modernizáciou alebo a
prispôsobením
poľnohospodárstva a
lesného hospodárstva –
časť C) Vypracovanie a
vykonanie projektov
pozemkových úprav

pomoci: Ministerstvo
pôdohospodárstva
a
rozvoja vidieka SR
Konečný
prijímateľ
nefinančnej pomoci:
Priamy: štátna správa
v oblasti pozemkových
úprav
a
ochrany
poľnohospodárskej
pôdy.
Nepriamy:
Obhospodarovatelia a
vlastníci pôdy a miestna
územná samospráva.

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov
Operačný
ministerstva program/iný
dokument
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
SR

Integrovaný
regionálny
operačný program

Prioritná os

2-Ľahší prístup
k efektívnym
a kvalitnejším
verejným službám

Opatrenie

2.2.1.- zvýšenie
hrubej
zaškolenosti detí
materských škôl

Uzávierka

Finančné
limity

Otvorená výzvy – Do 1.000.000,- €
1.kolo do
30.9.2016

Oprávnený
žiadateľ
obec ako zriaďovateľ
materskej školy1,
cirkev a náboženská
spoločnosť ako zriaďovateľ
materskej školy,
združenie ako zriaďovateľ
materskej školy,
právnická osoba ako
zriaďovateľ materskej školy,
fyzická osoba ako zriaďovateľ
materskej školy,
mestská časť mesta Košice ako
zriaďovateľ materskej školy,
mestská časť mesta Bratislava
ako zriaďovateľ materskej
školy,
okresný úrad
v sídle kraja ako
zriaďovateľ
materskej školy

1

Pojem “materská škola” sa vzťahuje aj na prípady združených škôl, napr. ZŠ s MŠ.

Ministerstvo práce, OP Ľudské zdroje
sociálnych vecí
a rodiny SR

4-Sociálne začlenenie

4.1.1.-Zvýšenie
účasti najviac
znevýhodnených
a ohrozených
osôb
v spoločnosti
vrátane na trhu
práce

Ministerstvo práce, OP Ľudské zdroje
sociálnych vecí
a rodiny SR

4-Sociálne začlenenie

4.2.1.-Prechod z
inštitucionálnej na
komunitnú
starostlivosť –
Podpora
opatrovateľskej
služby

Ministerstvo
financií SR
Ministerstvo
zahraničných vecí
SR

http://dotacie.mfsr.sk

Dotácie na rok
2016
Dotácie na rok
2016

3.2.2016

www.ia.gov.sk

www.ia.gov.sk

1.000,- - 13.000,c) presadzovanie,
podporu a ochranu
ľudských práv a
slobôd,
d) predchádzanie
všetkým formám
diskriminácie,
rasizmu, xenofóbie,
homofóbie,
antisemitizmu a
ostatným prejavom
intolerancie.

http://dotacie.mzv.sk/2016/
1.2.2016

5.000,- - 50.000,-

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Výška podpory

Nadácia Tatra banky
Nadácia Tatra banky
Európsky kontaktný bod
Európsky kontaktný bod
Európsky kontaktný bod
Európsky kontaktný bod
Nadácia Pontis

Študenti do sveta
Stredoškoláci do sveta
Akcia 1: Európska pamäť
Projekty občianskej spoločnosti
Siete partnerských miest
Družobné mestá
Skills to Secceed

15.4.2016
10.3.2016
1.3.2016
1.3.2016
1.3.2016
1.3.2016
8.2.2016

5.000,5.000,100.000,150.000,150.000,25.000,2.000,-

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov
Operačný
ministerstva program/iný
dokument

Prioritná os

Opatrenie

Ministerstvo
školstva, vedy
výskumu a športu
SR

Rozpočet kapitoly
ministerstva pre
r.2016

Rozvoj výchovy a
vzdelávania
žiakov v oblasti
telesnej a
športovej výchovy
formou dostavby,
rekonštrukcie
alebo výstavby
novej telocvične a
na vybavenie
telocvične

Ministerstvo
zahraničných vecí
SR

Dotácie na rok
2016

Dotácia v oblasti
medzinárodných
vzťahov a
zahraničnej
politiky SR
zameraná na
predsedníctvo SR
v Rade EÚ na rok
2016

Uzávierka

Finančné
limity

4.3.2016

200.000,-

11.3.2016

Alokácia
320.000,-

Oprávnený
žiadateľ
Obce, VÚC

Občianske združenia,
nadácie, záujmové
združenia právnických osôb,
neziskové organizácie,
právnické osoby zriadené
zákonom , fyzické osoby

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Výška podpory

Fond na podporu umenia

4- Ľudová kultúra a kultúrno-

15.3..2016

http://www.fpu.sk

21.3.2016
29.2.2016
21.3.2016
31.5.2016
16.3.2016
11.4.2016
nadacia@allianz.sk

6.000,500,3.000,Bez ohraničenia
3.000,1.500,-

osvetová činnosť

Nadácia pre deti Slovenska
Nadácia Volkswagen Slovakia
Nadácia Volkswagen Slovakia
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia Pontis
Karpatská nadácia
Nadácia Allianz

Hodina deťom
Zelená dobrovoľníkom
Bezpečne na cestách
Otvorený grantový program 2016
Región bezpečne 2016 - ŽSK
Máme radi východ
Bezpečnostné prvky pre vašu školu či
škôlku

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu - vyhlasovateľ
INTERREG – Polsko-Slovensko

-

Oprávnené aktivity

Uzávierka

Výška podpory

Prioritná os 2 - „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“

31.5.2016

https://sk.plsk.eu/-/vyzva-napredkladanie-ziadosti-v-druhejprioritnej-osi-programu

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE

Názov
Operačný
ministerstva program/iný
dokument

Prioritná os

Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

Integrovaný regionálny
operačný program

4 – Zlepšenie kvality
života v regiónoch
s dôrazom na životné
prostredie

Ministerstvo životného
prostredia SR

Operačný program
Kvalita životného
prostredia
10. výzva

1- udržateľné využívanie
prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry

Opatrenie

Uzávierka

4.2.1 – Zvýšenie
podielu obyvateľstva
so zlepšeným
zásobovaním pitnou
vodou a odvádzanie
a čistenie
odpadových vôd
verejnou
kanalizáciou bez
negatívnych
dopadov na životné
prostredie

Otvorená výzvy – I.
kolo do 30.10.2016

1.1.1 Zvýšenie miery
zhodnocovania

Otvorená výzva – I.
kolo 30.4.2016, II.
Kolo 30.7.2016

odpadov so

Finančné
limity
Nie sú stanovené

Oprávnený
žiadateľ
Obce, združenia obcí, vlastníci
verejných vodovodov, kanalizácií,
právnické osoby oprávnené na
podnikanie v oblasti verejných
vodovodov a/alebo verejných
kanalizácií

Obce, združenia obcí
1,5 mil.EUR,
30.tis.EUR –
v závislosti od aktivít

zameraním na ich
prípravu na opätovné
použitie a recykláciu,
podpora
predchádzania vzniku
odpadov
Ministerstvo životného
prostredia SR

Operačný program
Kvalita životného
prostredia
11. výzva

1- udržateľné využívanie
prírodných zdrojov
prostredníctvom rozvoja
environmentálnej

1.1.1 Zvýšenie miery
zhodnocovania
odpadov so

Otvorená výzva – I.
kolo 30.4.2016, II.
Kolo 30.7.2016

V závislosti od aktivít

V závislosti od aktivít, viď:
www.op-kzp.sk

infraštruktúry

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

Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a
športu Slovenskej
republiky

Dotácia na obnovu
výchovy a vzdelávania
na rok 2016

Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a
športu Slovenskej
republiky

Grantový program pre
posilnenie analytických
kapacít vo verejnej
správe

Obnova výchovy a
vzdelávania na rok 2016 stretnutie so vzormi

Do 30 dní od
zverenenia

10.000,- EUR

29.4.2016

www.minedu.sk

žiadatelia podľa § 6c ods. 2 písm.
b) a d) zákona č. 597/2003 Z. z. o
financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských
zariadení
Občania SR

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Výška podpory

Nadácia VUB

Zamestnanecká grantová schéma
2016
Program 3: Výskum a vzdelávacie
aktivity
Vzdelaním k integrácii
Programu 6: Pamäťové a fondové
inštitúcie
Futbal to je hra!

28.4.2016

1.500,-

11.4.2016

www.fpu.sk

15.5.2016
17.4.2016

2.000,www.fpu.sk

13.5.2016

3.000,-

Fond na podporu umenia
Nadácia Volkswagen Slovakia
Fond na podporu umenia
Nadácia Slovenskej sporiteľne

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu - vyhlasovateľ

Oprávnené aktivity

Uzávierka

Výška podpory

Medzinárodný vyšehradský fond - Malé granty
Medzinárodný vyšehradský fond ŠtŠtandardné granty
Medzinárodný vyšehradský fond StStrategické granty

1.6.2016
15.9.2016
15.4.2016

6.000,10.000,--15.000,www.visegradfund.org

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
Operačný Prioritná os Opatrenie
ministerstva program/iný
dokument
Ministerstvo
životného
prostredia SR

OP Kvalita životného
prostredia

Ministerstvo
zdravotníctva SR

Dotácie na podporu
zdravia pacientov so
zriedkavými
chorobami v
Slovenskej republike
pre rok 2016
Dotácie na podporu
protidrogových
aktivít pre rok 2016

Ministerstvo
zdravotníctva SR

1. Udržateľné
využívanie
prírodných zdrojov
prostredníctvom
rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry

1.4.1 Zníženie
znečisťovania
ovzdušia a
zlepšenie jeho
kvality
Zameranie:
Znižovanie emisií
znečisťujúcich
látok zo zdrojov
znečisťovania
ovzdušia v
Košickom
regióne1

Uzávierka

Finančné
limity

Oprávnený žiadateľ

15.7.2016

50.mil. EUR

Podnik, ktorý je prevádzkovateľom zdroja
znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne

30.6.2016

100.000,- EUR

http://www.health.gov.sk/Clanok?verejnavyzva-podpora-zdravia-acientov-sozriedkavymi-chorobami-2016

10.5.2016

50.000,- EUR

http://www.vssr.sk/clanok-ztitulky/dotacie-na-podporuprotidrogovych-aktivit-pre-rok-2016.htm

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Výška podpory

Nadácia Orange
Nadácia Slovenských elektrární

Spojme sa pre dobrú vec
Ukážte sa v dobrom svetle
Podpora vzdelania, ochrana zdravia a
charita, ostatné filantropické projekty
Program 1: Umenie
Program 6 - Pamäťové a fondové
inštitúcie
„Projekty zamestnancov“
Podpora vzdelávania
Vedieť viac

19.5.2016
15.5.2016
www.nadaciaeset.sk

3.000,1.000,-

Fond na podporu umenia
Fond na podporu umenia
Nadácia Volkswagen Slovakia
Raiffeisen Bank
Nadácia Tatrabanky

www.fpu.sk
www.fpu.sk
15.5.2016
15.5.2016
24.6.2016

1.000,1.000,5.000,-

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu - vyhlasovateľ

Oprávnené aktivity

Interreg V-A Slovenská republika - Česká - www.sk-cz.eu
republika

Uzávierka

Výška podpory

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
Operačný
ministerstva program/iný
dokument

Prioritná os

Opatrenie

Uzávierka

Finančné
limity

Oprávnený žiadateľ

Ministerstvo vnútra
SR

Fond pre azyl,
migráciu a integráciu
- Podpora integrácie
prostredníctvom
služieb

30.6.2016

http://www.minv.sk/?vyzva-napredkladanie-ziadosti-o-grant

Ministerstvo vútra
SR

Fond pre azyl,
migráciu a integráciu
- Služby poskytované
v azylovom procese
so špecifickou
pozornosťou
venovanou
potrebám
zraniteľných skupín
Fond pre vnútornú
bezpečnosť, nástroj
pre finančnú
podporu v oblasti
vonkajších hraníc a
víz - jazykové
školenia

30.6.2016

http://www.minv.sk/?vyzva-napredkladanie-ziadosti-o-grant

10.6.2016

http://www.minv.sk/?vyzva-napredkladanie-ziadosti-o-grant

Ministerstvo vnútra
SR

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Výška podpory

Nadácia Volkswagen Slovakia
Nadácia Tatrabanky

„Projekty zamestnancov Partner“
Viac umenia

15.8.2016
30.9.2016

1.000,3.000,-

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu - vyhlasovateľ

Oprávnené aktivity

Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020 – W www.interreg-central.eu/Content.Node/news/Second_call
druhá výzva
https://sk.plsk.eu/-/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-v-ramci-prvejProgram cezhraničnej spolupráce
prioritnej-osi-programu#tabs-2
Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Uzávierka
23.6.2016
16.8.2016

Výška podpory

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
Operačný
Prioritná
ministerstva program/iný
os
dokument
Enviromentálny
fond

Špecifikácia činností
podpory formou
dotácie pre rok 2017

Enviromentálny
fond

Ministerstvo vnútra
SR

Ministerstvo vnútra
SR

Opatrenie Uzávierka Finančné
limity

Oprávnený žiadateľ

31.10.2016

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Sanácia miest
s nezákonne
umiestneným
odpadom

1.8.2016

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

Podpora sociálnych
a kultúrnych potrieb
a riešenia
mimoriadne
nepriaznivých
situácií rómskej
komunity
Služby poskytované
v azylovom procese
so špecifickou
pozornosťou
venovanou
potrebám
zraniteľných skupín

5.8.2016

4.8.2016

od 1.000,-

http://www.minv.sk/?tlacovespravy&sprava=samospravy-ci-treti-sektor-samozu-uchadzat-o-dotacie-na-projektyorientovane-na-riesenie-problemov-romskychkomunit

http://www.minv.sk/?tlacovespravy&sprava=vyzva-na-predkladanie-ziadostio-grant-z-fondu-pre-azyl-migraciu-a-integraciu

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Výška podpory

Nadácia Volkswagen Slovakia

S Nadáciou v pohybe

SPP a Nadácia SPP

SPPoločne pre ľudí

http://www.nadaciavolkswagen.sk/oblastipodpory/grantovy-program-s-nadaciouv-pohybe/
13.7.2016

3.000,- - 6.000,-

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu vyhlasovateľ
Erasmus+

Oprávnené aktivity

H http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/updates/20160607-second-call-international-creditmobility_en

Uzávierka

15.9.2016

Výška podpory

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
Operačný
ministerstva program/iný
dokument
Ministerstvo vnútra
SR

OP Ľudské zdroje

Prioritná
os
Prioritná os 6.:
Technická
vybavenosť v
obciach s
prítomnosťou
marginalizovaných
rómskych komunít

Opatrenie Uzávierka Finančné
limity
Výstavba,
modernizácia a
prestavba
komunitných
centier

23.9.2016

Alokácia
15.000.000,EUR

Oprávnený žiadateľ

Obce s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít (ďalej len „MRK“) uvedené
v zozname oprávnených žiadateľov

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
Operačný
Prioritná os
ministerstva program/iný
dokument
Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a
rodiny SR

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu SR

Operačný program
Ľudské zdroje

Operačný program
Výskum a inovácie

Opatrenie

Uzávierka

Finančné
limity

Oprávnený žiadateľ

1 - Vzdelávanie

1.2.1 Zvýšiť kvalitu
odborného
vzdelávania a
prípravy
reflektujúc
potreby trhu práce

30.9.2016

www.minedu.sk

1 - Podpora
výskumu, vývoja a
inovácií

1.2.2 Rast
výskumnovývojových a
inovačných kapacít
v priemysle a
službách

otvorená výzva

www.minedu.sk/operacny-programvyskum-a-inovacie/

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Výška podpory

Nadácia Volkswagen Slovakia
Nadácia Tatra banky
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Nadácia ESET

Budúcnosť aj s autizmom
Kvalita vzdelávania
Otvorený grantový program 2016
Zamestnanecký grantový program

3.500,5.000,www.nadaciaslsp.sk
2.000,-

Nadácia VUB
Nadácia ORANGE

Komunitné granty
E-školy pre budúcnosť 2016/17

14.9.2016
20.10.2016
23.9.2016
http://www.nadaciaeset.sk/zamestnaneckyfond.html
30.9.2016
5.10.2016

3.000,http://www.nadaciaorange.egrant.sk/

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu vyhlasovateľ
EEA Grants Bilaterárny fond 2016
Interreg V-A Slov.republ.-Maďarsko
Medzinárodný vyšehradský fond –
Štandardné granty
Medzinárodný vyšehradský fond –
Malé granty

Oprávnené aktivity

H www.eeagrants.sk
W www.skhu.eu
http://visegradfund.org/grants/standard-grants/
http://visegradfund.org/grants/small-grants/

Uzávierka

Od 15.8.2016
Do 31.10.2016
Do 1.9.2016
Do 1.9.2016

Výška podpory

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
Operačný Prioritná Opatrenie Uzávierka Finančné
ministerstva program/iný
os
limity
dokument
Slovenská agentúra
životného
prostredia
Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
SR

Program obnovy
dediny
Operačný program
Výskum a inovácie

1 Podpora
výskumu,
vývoja a
inovácií

1.2.2 Rast
výskumnovývojových a
inovačných
kapacít v
priemysle a
službách

Oprávnený žiadateľ

31.10.2016

http://www.obnovadediny.sk/dotacie/rocnik_2017

otvorená výzva

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovoorientovane-projekty/opvai-mhdp2016122-02/

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Výška podpory

Nadácia pre deti Slovenska

Grantový program Dôvera

14.10.2016

Nadácia Tatra banky
Nadácia Volkswagen Slovakia
Nadácia ORANGE

E-Talent
„Zelené vzdelávanie”
E-školy pre budúcnosť 2016/17

4.11.2016
12.10.2016
5.10.2016

http://www.nds.sk/blog/oznamy/nadaciapre-deti-slovenska-vyhlasuje-jesennekolo-4.-rocnika-grantoveho-pro/
5.000,2.000,http://www.nadaciaorange.egrant.sk/

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu vyhlasovateľ
Interreg V-A Slov.republ.-Maďarsko

Oprávnené aktivity

W www.skhu.eu

Uzávierka

Výška podpory

Do 31.10.2016

http://www.skhu.eu/vzvana-predkladanie-iadosti-ofp/1-vzva-napredkladanie-iadosti-oposkytnutie-fp

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
Operačný Prioritná
ministerstv program/iný
os
a
dokument
Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Slovenskej
republiky

Opatrenie

Uzávierka

Finančné
limity

Oprávnený žiadateľ

Integrovaný
regionálny operačný
program

1 – Bezpečná
a ekologická
doprava v
regiónoch

1.2.1 - Zvyšovanie
atraktivity a
konkurencieschopnosti
verejnej osobnej
dopravy

Otvorená výzva

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&
sID=67&id=10656

Integrovaný
regionálny operačný
program

3 - Mobilizácia
kreatívneho
potenciálu v
regiónoch

3.1 - Stimulovanie
podpory udržateľnej
zamestnanosti a tvorby
pracovných miest v
kultúrnom a
kreatívnom priemysle
prostredníctvom
vytvorenia
priaznivého prostredia
pre rozvoj kreatívneho
talentu,
netechnologických
inovácií

28.2.2017

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/iroppo3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/vyzvadecentralizovana-podpora-2fc.html

Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
Slovenskej
republiky

Integrovaný
regionálny operačný
program

2 – Ľahší
prístup k
efektívnym a
kvalitnejším
verejným
službám

2.2.1 - Zvýšenie hrubej
zaškolenosti detí
materských škôl

10.1.2017

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&
sID=67&id=10748

Ministerstvo
kultúry Slovenskej
republiky

Obnovme si svoj dom
– dotačný program

19.12.2016

http://www.culture.gov.sk/vdoc/784/obnovme-si-svoj-dom2017-2a1.html

Ministerstvo
kultúry SR

Ministerstvo
kultúry Slovenskej
republiky

Kultúra
znevýhodnených
skupín

19.12.2016

Ministerstvo
dopravy, výstavby a
regionálneho
rozvoja Slovenskej
republiky

Dotácie na
spracovanie
územnoplánovacej
dokumentácie

28.2.2017

http://www.culture.gov.sk/vdoc/784/kulturaznevyhodnenych-skupin-2017-2a2.html

http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110661

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Ostatné informácie

Stredoeurópska nadácia

Dunajský fond

15.12.2016

Fond na podporu umenia

Výzva č. 2/2017

21.11.2016

Karpatská nadácia

Spoločne pre región

16.1.2017

Nadácia ORANGE

Darujte Vianoce

10.11.2016

Nadácia Ekopolis

Zelené oázy 2017

12.12.2016

http://www.dunajskyfond.sk/2-grantova-vyzvaseptember-2016
http://www.fpu.sk/sk/vyzvy-2017/252-vyzva-c2-2017
http://karpatskanadacia.sk/wpcontent/uploads/2016/10/Vyzva_SPR_2017.pdf
https://www.nadaciaorange.sk/sk/grantovyprogram-darujte-vianoce-2016
http://www.ekopolis.sk/

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu vyhlasovateľ
Medzinárodný vyšehradský fond
Medzinárodný vyšehradský fond

Oprávnené aktivity

W Malé granty
Štandardné granty

Uzávierka

Výška podpory

1.12.2016
1.12.2016

6.000,- EUR
10.000,- - 15.000,- EUR

OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
Operačný Prioritná
ministerstv program/iný
os
a
dokument
Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
Slovenskej
republiky
Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
Slovenskej
republiky
Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
Slovenskej
republiky

Opatrenie

Uzávierka

Finančné
limity

Oprávnený žiadateľ

Rozvojový projekt

Zvyšovanie kvality
vysokoškolského
vzdelávania
prostredníctvom
internacionalizácie

15.12.2016

http://www.minedu.sk/vyzva-na-rozvojove-projektyzvysovanie-kvality-vysokoskolskeho-vzdelavaniaprostrednictvom-internacionalizacie/

Rozvojový projekt

Všeobecná výzva

9.12.2016

http://www.minedu.sk/vyzva-na-rozvojove-projektyvseobecna/

1. kolo:
18.1.2017,
otvorená výzva

https://www.minedu.sk/data/att/10678.pdf

Operačný program
Ľudské zdroje

1Vzdelávanie

1.4.1 - Zvýšiť kvalitu a
efektívnosť
celoživotného
vzdelávania s dôrazom
na rozvoj kľúčových
kompetencií,
prehlbovanie a
zvyšovanie kvalifikácie

Nadácie, granty:
Názov nadácie

Program

Uzávierka

Ostatné informácie

Úrad vlády SR

16.1.2017

Fond na podporu umenia
Karpatská nadácia

Kultúra národnostných menšín
na rok 2017
Výzva č. 4/2017
Getrag pre región

Karpatská nadácia

Getrag pre ľudí

13.1.2017

http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/6730_vyzvana-rok-2017-od-16-novembra-2016-do-16-januara-2017.pdf
http://fpu.sk/attachments/article/277/Vyzva_4_2017.pdf
http://karpatskanadacia.sk/wpcontent/uploads/2016/11/Vyzva_Getrag-pre-region_2017.pdf
http://karpatskanadacia.sk/wp-

15.12.2016
13.1.2017

content/uploads/2016/11/V%C3%BDzva_Getrag-preludi_2017.pdf

Medzinárodné, cezhraničné a iné programy:
Názov programu - Oprávnené aktivity
vyhlasovateľ
Erasmus+

„KA3 – Partnerstvá v oblasti OVP –
podnikanie zamerané na
vzdelávanie prácou a
učňovstvo
“

Uzávierka Výška podpory

17.1.2017

http://www.erasmusplus.sk/uploads/aktuality/vyzva_na_ovp_20170117_1417.pdf

