Aktuálne výzvy – FEBRUÁR 2019
OPERAČNÉ PROGRAMY, DOTÁCIE
Názov
ministerstva

Operačný
program/iný
dokument

Prioritná os

Ministerstvo
školstva, vedy,
výskumu a športu
SR

Ľudské zdroje

1 Vzdelávanie

Ministerstvo
životného
prostredia SR

Kvalita životného
prostredia

Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
SR

Integrovaný
regionálny
operačný program

1. Udržateľné
využívanie
prírodných zdrojov
prostredníctvom
rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry
2 – Ľahší prístup k
efektívnym a
kvalitnejším
verejným službám

Opatrenie

1.3 Zlepšenie kvality,
efektívnosti a
prístupu k
terciárnemu
a ekvivalentnému
vzdelávaniu s cieľom
zvýšiť počet
študujúcich a
úroveň vzdelania,
najmä v prípade
znevýhodnených
skupín
1.3.1 Zlepšenie stavu
ochrany druhov a
biotopov a posilnenie
biodiverzity, najmä v
rámci sústavy Natura
2000
2.2 – Investovanie do
vzdelania, školení a
odbornej prípravy,
zručností a
celoživotného
vzdelávania
prostredníctvom
vývoja vzdelávacej a
výcvikovej

Uzávierka

Bližšie informácie

16.04.2019

https://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanieziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporuprepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxevysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/

31.03.2019

http://www.op-kzp.sk/wpcontent/uploads/2018/12/49.vyzva_na_predkladanie_ZoNFP
_realiz.dok_.star_.pdf

1.03.2019

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/bvyzva-napredkladanie-pz-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednychodbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-iroppo2-sc223-pz-2018-12/

infraštruktúry
Ministerstvo
životného
prostredia SR

Kvalita životného
prostredia

4. Energeticky
efektívne
nízkouhlíkové
hospodárstvo vo
všetkých sektoroch
1. Udržateľné
využívanie
prírodných zdrojov
prostredníctvom
rozvoja
environmentálnej
infraštruktúry

Ministerstvo
životného
prostredia SR

Kvalita životného
prostredia

Ministerstvo
životného
prostredia SR

Kvalita životného
prostredia

4. Energeticky
efektívne
nízkouhlíkové
hospodárstvo vo
všetkých sektoroch

Úrad vlády SR

Technická pomoc

Riadenie, kontrola
a audit EŠIF
Systémová
a technická podpora

4.3.1 Zníženie
spotreby energie pri
prevádzke verejných
budov
1.2.2 Zvýšenie
spoľahlivosti úpravy
vody odoberanej z
veľkokapacitných
zdrojov povrchových
vôd v záujme
zvýšenia bezpečnosti
dodávky pitnej vody
verejnými
vodovodmi
4.2.1 Zníženie
energetickej
náročnosti a zvýšenie
využívania OZE
v podnikoch

Zabezpečiť
stabilizáciu
pracovníkov
subjektov zapojených
do systému riadenia,
kontroly a auditu
EŠIF
Zabezpečiť účinné
informovanie
a publicitu
Implementovať
správny a

29.03.2019

http://www.op-kzp.sk/wpcontent/uploads/2018/12/Vyzva1.pdf

28.02.2019

http://www.op-kzp.sk/wpcontent/uploads/2018/12/000_47_vyzva_upravne_vody.pdf

28.02.2019

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/46-vyzva-zamerana-naznizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivaniaobnovitelnych-zdrojov-energie-v-podnikoch-opkzp-po4sc421-2018-46/

Neurčené

https://www.optp.vlada.gov.sk/operacny-program-technickapomoc-na-obdobie-2014-2020/

transparentný systém
riadenia, kontroly a
auditu EŠIF
Zvýšenie kvality,
štandardu a
dostupnosti IS pre
EŠIF
Výskumná
agentúra

Výskum a inovácie

1 Podpora
výskumu, vývoja a
inovácií

Ministerstvo vnútra
Slovenskej
republiky

Ľudské zdroje

6. Technická
vybavenosť v
obciach s
prítomnosťou
marginalizovaných
rómskych komunít

Ministerstvo
pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka
SR

Integrovaný
regionálny
operačný program

2 – Ľahší prístup k
efektívnym a
kvalitnejším
verejným službám

1.1 Rozšírenie
výskumnej a
inovačnej
infraštruktúry a
kapacít na rozvoj
excelentnosti v
oblasti výskumu a
inovácií a podpora
kompetenčných
centier, najmä
takýchto centier
európskeho záujmu
6.1 Poskytovanie
podpory fyzickej,
ekonomickej a
sociálnej regenerácie
zanedbaných komunít
v mestských a
vidieckych oblastiach
2.2 – Investovanie
do vzdelania, školení
a odbornej prípravy,
zručností a
celoživotného
vzdelávania
prostredníctvom
vývoja vzdelávacej a
výcvikovej

Otvorená

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/vyzvy/aktualnevyzvy/dopytovo-orientovane-projekty/360-opvai-va-dp2018-1-1-3-08

18.03.2019

https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanieziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzvazamerana-na-zlepsene-formy-byvania-pre-obce-spritomnostou-marginalizovanych-romskych-komunit-sprvkami-prestupneho-byvania-oplz-po6-sc611-2018-2

1.03.2019

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/bvyzva-napredkladanie-pz-na-zvysenie-poctu-ziakov-strednychodbornych-skol-na-praktickom-vyucovani-kod-vyzvy-iroppo2-sc223-pz-2018-12/

infraštruktúry

NADÁCIE, GRANTY
Názov nadácie
Komunitná nadácia
Zdravé mesto
Nadácia pre deti
Slovenska
Nadácia Volkswagen
Slovakia
Nadácia SPP
Fond na podporu umenia

Program
Live Funding 2019
Hodina deťom otvára svoj
20. ročník
Projekty zamestnancov

Uzávierka

Ostatné informácie

28.02.2019

http://knzm.sk/blog

31.05.2019

11.03.2019
11.03.2019

Európska komisia
Audiovizuálny fond

Priložte ruku k dielu !
Výzva č. 7/2019 Fondu na
podporu umenia
ERASMUS+:SPORT 2019
Výzva 6/2019

http://www.nds.sk/blog/oznamy/grantovy-program-hodina-detom-otvara-svoj20.-rocnik/
https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grant-projektyzamestnancov/
https://www.nadaciaspp.sk/file/2213/Informacny%20text%20ZGP_FINAL.pdf
https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019

4.04.2019
13.05.2019

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sports_2019_en
http://www.avf.sk/vyzvy/challenge62019.aspx

Audiovizuálny fond

Výzva 5/2019

25.03.2019

http://www.avf.sk/vyzvy/challenge52019.aspx

Audiovizuálny fond

Výzva 4/2019

25.03.2019

http://www.avf.sk/vyzvy/challenge42019.aspx

Audiovizuálny fond

Výzva 3/2019

13.05.2019

http://www.avf.sk/vyzvy/challenge32019.aspx

Európske centrum
moderných jazykov v
Grazi (ECML)
Nadácia Jednota COOP

22.04.2019

https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme20202023/tabid/4152/language/en-GB/Default.aspx

31.03.2019

https://www.coop.sk/sk/program-podpory-lokalnych-komunit

Nadácia Tatrabanky

Výzva na predkladanie
návrhov na program 20202023
Program podpory
lokálnych komunít
E-Talent

1.11.2019

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/

Nadácia Tatrabanky

Viac umenia

27.09.2019

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/

Nadácia Tatrabanky

Kvalita vzdelávania

24.05.2019

Nadácia Tatrabanky

Študenti do sveta

12.04.2019

Nadácia Tatrabanky

Stredoškoláci do sveta

15.03.2019

Nadácia Tatrabanky

Viac dizajnu 2019

28.02.2019

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalitavzdelavania/
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/studenti-dosveta/
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolacido-sveta/
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-dizajnu/

15.03.2019

